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“O artesanato é a poesia das mãos...Revela a alma daquele que sente...Expressa os seus 

anseios e virtudes...Sendo o fruto do trabalho do homem, é sagrado. Todo aquele que se 

põe a criar, no fundo, mesmo que sem saber, deseja matar a saudade do seu próprio 

Criador. Existe no homem um gérmen divino...Existe no divino a semelhança do 

homem...Talvez a arte tenha o poder de unir as coisas...Talvez seja um instrumento de 

paz entre as nações...Talvez tenha o poder de fazer reviver tudo aquilo de bom que 

havia em nós mesmos, e que, sem perceber, deixamos adormecer...A arte enternece a 

alma, alivia os pesos da vida...As mãos, muito mais do que partes de um corpo, sem 

dúvida, são os mais poderosos instrumentos de cura que temos...A arte é a poesia das 

mãos!” 

(Eloisa Rocia) 
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Resumo 

 

As sociedades capitalistas são marcadas por transformações, graduais e progressivas, em 

aspectos que se ligam à economia, política, cultura, entre outros, impactando diretamente 

nos modos de conceber e realizar as ações de trabalho. Entendendo que este é um 

elemento central na estruturação da vida dos indivíduos, assim como na organização 

dinâmica das sociedades, se faz importante compreender como o trabalho, envolto nas 

organizações cotidianas capitalistas, é significado e empreendido em meio a essa lógica. 

A presente pesquisa se propôs, então, a investigar os processos de significação do 

trabalho, escolhendo como categoria ocupacional os trabalhadores artesanais, acreditando 

que estes trariam contribuições extremamente importantes, devido às características 

peculiares da atividade que desenvolvem, entre elas, o fato de ser uma atividade anterior 

ao próprio capitalismo (muitas vezes considerada a primeira ação laborativa humana, 

protótipo do próprio trabalho). Foram entrevistados 20 artesão da região da Grande 

Natal/RN, de forma individual, em diversos espaços do território mencionado. Os 

resultados apontam que o público referenciado significa o trabalho a partir de três grandes 

dimensões específicas, ligadas à tradicionalidade dos processos, à estruturação da 

atividade e às relações necessárias para o seu desenvolvimento, evidenciando fortes 

tensões na articulação de uma atividade, que tem em sua origem, a liberdade e a 

autonomia como fortes postos de desenvolvimento, e que, estabelecida no seio da 

dinâmica capitalista, abre mão de tais ideais para que possa funcionar como mais uma 

forma de sobrevivência e manutenção de trabalhadores, submetidos à precarização de 

suas ações de labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Capitalist societies are marked by change, gradual and progressive, in ways that bind to 

the economy, politics, culture, among others, directly impacting the ways of designing 

and producing the work action. Understanding that this is a central element in structuring 

the lives of individuals, as well as the dynamic organization of societies, it is important 

to understand how the work, wrapped in capitalist everyday organizations, is meaning 

and undertaken in the midst of this logic. This research is then proposed to investigate the 

work processes of meaning, choosing as occupational category artisanal workers, 

believing they would bring very important contributions due to the peculiar 

characteristics of the activity that develop among them, the fact of being a previous 

activity to capitalism itself (often considered the first action human labor capacity, the 

work itself prototype). They interviewed 20 craftsman in the Greater Natal region / RN, 

individually, in several areas of that territory. The results indicate that the referenced 

public means work from three major specific dimensions, linked to the traditionalism of 

the processes, the structuring of activity and relations necessary for its development, 

highlighting tensions in the articulation of an activity, which has in its origin, freedom 

and autonomy as strong development centers, and established within the capitalist 

dynamics, gives up such ideals in order to function as another form of survival and 

maintenance workers, submitted to the precariousness of their actions labor. 
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1 – Introdução 
 

O trabalho, para além do emprego (perspectiva econômica), é uma atividade 

central no processo de subjetivação humana, atuando como fonte de autorealização, de 

experiências psicossociais e de sentido para a vida (Ribeiro, 2009). Durante o decorrer do 

tempo, várias foram as designações sociais atribuídas ao trabalho, variando de sofrimento, 

punição, penalidade, criação, produto, aquisição de riquezas (Woleck, 2006).  

Porém, independentemente da forma como o trabalho é definido, ele consiste, em 

termos mais amplos (antropológicos, por exemplo), de uma atividade implicando a 

transformação de si no contato com a natureza, mediado pela relação com os outros em 

um determinado contexto material e social, visando à produção de bens e serviços úteis 

(Alves, 2007). 

 Na modernidade, a configuração socioeconômica que mais influencia na 

compreensão que até hoje temos do trabalho é o capitalismo. Com sua dominância 

iniciada em meados do século XVI, esse sistema econômico, aliado ao desenvolvimento 

industrial e tecnológico, transforma a força de trabalho em mercadoria para produzir 

mais-valia (Alves, 20007). Com seu advento, o trabalho assume um lugar e valor que se 

distinguem dos que ele veio a ocupar ao longo da história, sendo ele doravante pensado a 

partir da produção e acumulação de lucro. 

Desse modo, Woleck (2006) relata que o trabalho se organiza, no capitalismo, de 

maneira que suas ações sejam desenvolvidas a partir da compra e venda da força humana 

disposta e sujeita ao assalariamento. No desenvolvimento social baseado no trabalho 

assalariado, é possível notar o surgimento de grandes desigualdades, notadamente, como 

veio a se discutir na literatura sociológica, entre “capital” e as “classes que vivem do 

trabalho”, isto é, da venda de sua força de trabalho (Peres, 2004). 
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 Nessa direção, Hirata (1989) descreve outras formas de categorização no interior 

do capitalismo, como entre trabalhadores qualificados, em geral vinculados ao emprego 

formal, e trabalhadores sem acesso à qualificação – e, portanto, com menor possibilidade 

de acesso aos bens sociais decorrentes do próprio trabalho. Essa configuração contextual 

acaba forçando as mais diversas atividades de trabalho a se reorganizarem para que 

possam se manter ativas na dinâmica de mercado capitalista, acometendo tanto as que se 

criam a partir do regime político e econômico aqui discutido, como também as que 

existiam antes mesmo do seu surgimento. 

Essa busca por manutenção nos remete a formas autônomas de desenvolvimento 

do trabalho, que podem ser encontradas em diversas atividades. Uma delas, quase tão 

antiga quanto o próprio desenvolvimento da humanidade, é o trabalho artesanal, estando 

essa atividade ainda muito presente em nosso cotidiano. Inserido dentro do contexto e do 

cenário de globalização capitalista atual, o trabalho artesanal é forçado a abdicar de 

elementos que historicamente o colocavam em situação de independência e autonomia 

(Canclini, 2008), e na busca por manter-se acaba se tornando mais uma, dentre várias 

formas de se conseguir a sobrevivência em um contexto de forte precarização. Com isso, 

pode-se dizer que mesmo no interior do trabalho artesanal podemos encontrar formas de 

trabalho precárias.  

Nesse sentido, o artesão tende a produzir e comercializar seus produtos, e a se 

comportar frente ao “cliente”, conforme os moldes e padrões já instituídos pelo mercado 

capitalista (Oliveira, 2010). Com isso, podem-se criar zonas de tensão, sobreposição, 

ambiguidade, etc., entre o trabalho artesanal, protótipo do próprio trabalho (anterior ao 

capitalismo), e formas precárias de trabalho (com suas consequências conhecidas).  

Reconhecendo a complexidade dessas aproximações, esta dissertação toma como 

fenômeno, a interseção entre trabalho artesanal e as transformações impostas pelo 
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capitalismo. Entra nesse universo a partir de um recorte teórico que privilegia o processo 

de significação no trabalho. Tal processo pode ser definido como a relação de 

interdependência entre sentido-significado na dinâmica de constituição pessoal baseada 

na interação com a atividade de trabalho, considerando as determinações contextuais e o 

jogo interno de sujeição e pessoalização (Bendassolli & Gondim, 2014; Clot, 1999, 2008). 

Nesta pesquisa, em particular, será adotada a concepção que compreende os 

processos de significação a partir da explicação dos meios que possibilitam às pessoas 

descreverem, explicarem e darem conta do mundo em que vivem (Gergen, 1885). Nesse 

contexto, a presente pesquisa tem, como objetivo geral, investigar o processo de 

significação no trabalho de artesãos que dominem todas as etapas do processo de 

produção. Em termos específicos, a dissertação visa: (a) caracterizar a evolução histórica 

da atividade artesanal, indicando as principais características do seu processo de 

desenvolvimento; (b) Identificar os significados e sentidos expressos na dinâmica do 

trabalho artesanal; (c) Relacionar sentidos, significados e atividade discutindo as tensões 

existentes entre o trabalho artesanal e capitalismo. 

Para alcançar os objetivos mencionados, a dissertação se organiza em quatro 

capítulos. No primeiro, destinado à fundamentação da base teórica envolvida nesta 

produção, será discutida a evolução histórica da atividade artesanal, articulada aos 

principais desafios encontrados por essa categoria de trabalho, em contextos advindos dos 

sistemas produtivos capitalistas, caracterizando também o artesão Norte-rio-grandense 

em meio a essa conjuntura.  

O segundo capítulo abordará a constituição metodológica elaborada e utilizada na 

pesquisa, discorrendo sobre o modelo teórico escolhido, em consonância com a definição 

do público alvo e os procedimentos de identificação e análise dos dados. No terceiro 

capítulo apresentar-se-ão os resultados da investigação e a análise discursiva dos mesmos, 
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evidenciando os principais achados do trabalho. Por fim, o quarto capítulo finaliza a 

dissertação com considerações finais advindas do contato com as pessoas, contextos e 

discussões empreendidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – Base teórica: 

 

2.1 – A constituição histórica da atividade artesanal: 
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A construção e manipulação de objetos enquanto prática artesanal esteve presente 

em todas as formas de sociedade, acompanhando a história da humanidade. 

Primordialmente, temos uma prática artesanal que se constrói em virtude do atendimento 

de necessidades básicas da existência humana, originando, por exemplo, objetos 

cortantes, molduras de cerâmica e utensílios para o armazenamento de alimentos. 

Posteriormente, aponta-se o surgimento de outros tipos de atividades relacionadas às 

ações artesanais, como a agricultura e tecelagem (Chiti, 2003). 

A teoria evolucionista aponta que desde os primórdios da humanidade, já se 

buscava a produção de materiais que possibilitassem a sobrevivência e a concretização 

da vida social (Fernandes, 2008). No homo faber encontramos o recurso da artificialidade, 

que possibilita ao homem a condição de mundanidade. Zuben (1989) afirma que a 

fabricação de objetos duráveis, na construção do mundo humano, inaugura no homem sua 

identidade. 

Sennett (2009) afirma que na antiguidade, o papel de agente civilizador estava 

fundamentalmente associado ao artesão, partindo do princípio que o mesmo fazia uso das 

suas ferramentas, e do seu próprio ofício, na busca de resultados que fossem comuns a 

todos. Pensando nesses fatores, um exemplo claro que nos fica, é o término da vida 

nômade e o estabelecimento em uma região que pudesse suprir as necessidades de um 

determinado grupo, o que nos remete à associação entre agricultura e artesanato apontada 

anteriormente.  

 

Nessa realidade o papel do trabalho é fundamental para o estabelecimento e para 

a manutenção da vida. Associado a esse elemento, Chauí (2005) aponta que a constituição 

de uma linguagem e o papel da religiosidade, construíram ontologicamente a vida 
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humana, gerando o que a autora denomina de sociabilidade inicial, representada pela vida 

em comunidade. 

Na constituição da vida social, Ferreira (2014) nos diz que a atividade artesanal 

pode representar a cultura popular, contribuindo para a identidade de grupos, cidade e 

países, o que reforça cada vez mais sua relevância cultural. Porém, esse reconhecimento 

não exime outras interpretações dadas à atividade artesanal ao longo se sua história, sendo 

possível identificar muito preconceito dirigido às ações de trabalho baseadas na 

“manualidade” (Sennett, 2009). Outra característica que reforça essa problemática é a 

visão dessa atividade apenas com características de ocupação, afastando assim o viés de 

profissionalização.  

A principal diferença entre profissão e ocupação é que, na profissão, existe um 

processo instituído que lhe confere reconhecimento social por intermédio de saberes 

construídos em instituições criadas com este fim. Existem nesse processo diretrizes 

curriculares, qualificações e a concessão de licenças, que certificam as ações dos 

indivíduos conferindo-lhes o poder de agir dentro das prerrogativas de uma determinada 

profissão (Hughes, 1958).  

Nessa linha de discussão, Davel et al. (2012) apontam como fugaz o debate da 

prática artesanal mediante os conceitos de profissão e ocupação, destacando que a 

verdadeira importância estaria no poder de “impressão de uma marca pessoal” que essa 

atividade tem nos objetos de sua criação, o que confere a todos os homens o papel de 

“artífice” de algo na vida, ainda que metaforicamente, quando buscamos a realização de 

alguma coisa da melhor forma possível, pelo simples prazer de obter algo bem feito, e/ou 

por todos os sentidos englobados nessa prática.  

Essa discussão corrobora com o que Sennett (2009) denomina de compromisso, 

um elemento fundamental para a compreensão do “ser” artesão. Colocando-o como uma 
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condição eminentemente humana, o autor pontua no papel do compromisso, o elemento 

que proporciona a expressão da qualidade, e é nesse sentido que qualquer pessoa, e se 

pensarmos no trabalho, qualquer trabalhador, poderia ser um artesão.  

Na busca de explicar objetivamente a prática artesanal é possível nos depararmos 

com uma série de estruturações que possuem uma diversidade de definições próprias 

bastante específicas, mas se nos voltarmos para a tradicionalidade (elemento de 

relevância quando se pensa nessa atividade) podemos nos referir ao artesanato como: 

(...) conjunto de artefatos mais expressivos da cultura de um determinado grupo, 

representativo de suas tradições e incorporados à vida cotidiana, sendo parte 

integrante e indissociável dos seus usos e costumes. A produção, geralmente de 

origem familiar ou comunitária, possibilita e favorece a transferência de 

conhecimentos de técnicas, processos e desenhos originais. Sua importância e 

valor cultural decorrem do fato de preservar a memória cultural de uma 

comunidade, transmitida de geração em geração (Lemos, 2011, p. 45). 

 

Paz (1991) relata que o artesão se deixa conquistar pelo tempo, expressando 

características intrínsecas de tradicionalidade, ligando-se em alguma medida a um 

passado que não é necessariamente datado, dando ao objeto produzido à mão “miragens 

da história e ilusões de futuro”, não buscando com isso “vencer o tempo, mas participar 

de sua corrente” (Paz, 1991, s/p). 

Associando a questão do tempo à aplicação criativa do artesão, vemos que não é 

possível indicar uma linearidade, e nessa ausência, o destaque se recai sobre o que é não 

planejado, se fazendo aqui presentes a possibilidade de falhas, do acaso e do 

indubitavelmente inesperado (Araújo, 2014). 
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O processo de criação, aqui representado na ação artesanal, se apresentaria como 

uma atividade em que seu autor teria como possibilidade a expressão de um sentido na 

sua relação com o objeto construído e com a própria natureza de onde ele advém, em uma 

ação motora que promove uma aproximação e um distanciamento do que é real, concreto, 

posto no convívio social (Chauí, 2005). 

Fernandes (2008) reafirma o peso da cultura na construção dos objetos feitos à 

mão, expressando de maneira marcante o modo de vida do grupo ou da pessoa que o 

concebeu, mostrando assim a importância do artesanato na construção cultural e dos 

diversos espaços em diferentes épocas. 

Paz (1991) evidencia que na prática artesanal podem ser reconhecidas expressões 

da psique: 

Uma vez que é feita por mãos humanas, as peças de artesanato preservam as 

impressões digitais – reais ou metafóricas – do artesão que a criou. Essas 

impressões não são a assinatura do artista; elas não são um nome. Nem são uma 

marca registrada. Antes, são um signo: a cicatriz quase invisível que denota a 

irmandade original dos homens, e sua separação (Paz, 1991, s/p). 

Mas nem sempre a prática artesanal foi assim compreendida. Ao longo do tempo, 

essa atividade se modificou e teve suas representações também transformadas mediante 

a estruturação social em que se estabelece. Voltando nossa atenção para o Brasil, por 

exemplo, vemos que no período colonial não se distinguiam os termos artesão e artista, 

estando os mesmos ligados com associações constituintes de um “fazer” que era 

correspondente (Porto Alegre, 1994). O autor ressalta que fortes transformações ocorridas 

entre o período dos séculos XVII à XIX, resultaram em novos juízos de valor que 

acabaram proporcionando a um deles o destaque sobre o outro, e que no período da 
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revolução industrial isso foi fortemente reforçado, e pouco a pouco se atribuiu às “artes 

liberais” destaque sobre aquelas que se desenvolviam como um “ofício”.  

Sennett (2009) aponta que já houve épocas em que as duas atividades eram vistas 

como uma só (a exemplo da antiguidade grega). Porém, o autor reconhece a diferenciação 

posta a esses dois elementos, e discorre também a respeito da cisão estabelecida entre 

eles. Tal cisão é caracterizada a partir de três dimensões que se expressam por influências 

de diversos fatores sociais (como a religião, por exemplo), sendo elas: Dimensão 1 - o 

agente promotor das ações; Dimensão 2 - o tempo vivenciado por cada uma das 

atividades; e Dimensão 3 - o nível de autonomia dirigido a cada atividade. 

Ainda sobre essa discussão Araújo (2014) relata que: 

Às belas-artes se atribui a noção de beleza, enquanto as artes ou profissões liberais 

se identificam com a ideia de utilidade. Nessa rede de classificações, o artesanato 

parece não ter um lugar definido, posto que, muitas vezes, o trabalho que realiza 

abriga, de uma só vez, as noções do útil e do belo (Araújo, 2014, p. 28) 

Com essa distinção, entre outras que promoviam a cisão entre artesanato e artes 

plásticas, por exemplo, o primeiro vai sendo cada vez mais associado a espaços de 

exclusão do interesse social. O desenvolvimento fabril, e com ele a produção em série, 

fortalecem essa lógica, desvalorizando o trabalho manual frente ao desenvolvimento 

tecnológico, o que acaba se refletindo nas condições econômicas dos artesãos (Porto 

Alegre, 1994). Bendassolli e Borges-Andrade (2011) apontam que esse contexto 

econômico pode ser ainda mais agravado porque, de modo geral, o trabalhador artesanal 

não possui vastos conhecimentos e nem aptidões para o comércio, trazendo ainda mais 

obstáculos à sua sustentabilidade. 

Nesse contexto, Porto Alegre (1994) discute o lugar em que o artesão se 

estabelece, ou melhor, na falta de um lugar estabelecido, é possível refletir sobre a 



21 
 

instabilidade de estar entre o artista e o operário, se constituindo muitas vezes no 

anonimato. A autora acompanha essa reflexão discutindo a condição do artesão na relação 

que este desenvolve com o mercado, pois os objetos advindos os seu trabalho ora são 

vistos como obras artísticas, ora são vistos como mercadoria, e isso pode trazer as 

implicações já mencionadas na relação de comercialização artesanal. 

Cardoso (2003) discute sobre a relevância da atividade artesanal, que mesmo 

assumindo uma variedade grande de formatos desde o seu surgimento, continua presente 

nos dias atuais e vinculando-se ao mundo do trabalho. Nessa vinculação Maturana (2001) 

argumenta que o artesanato se mantém firme frente ao modelo de produção dominante na 

economia contemporânea, porque se constitui num sistema de auto-organização que 

integra uma variedade cultural, se articulando em diferentes segmentos sociais.  

Além disso, o modo de trabalho artesanal permite ao indivíduo o domínio 

completo do processo produtivo, sendo o mesmo, o dono do saber e o cerne do processo, 

podendo somente o artesão iniciar e concluir a produção, detendo inclusive os 

conhecimentos sobre a compra e sobre as matérias-primas que serão utilizadas 

(Bendassolli & Borges-Andrade, 2011). 

No final do século XIX, o movimento denominado Arts and Crafts, que teve 

origem a partir dos trabalhos do arquiteto e teórico A.W.N. Pulgin, reforçava o valor da 

produção artesanal, evidenciando a originalidade, o uso de materiais regionais e aplicação 

desses como características distintivas dos produtos, exaltando essa atividade em 

contraponto à divisão do trabalho capitalista (Tagliari & Gallo, 2007). 

É importante nessa discussão podermos pensar em quais são as características 

fundamentais que formam um artesão. De certo, estes não se estruturam apenas por 

empregarem uma técnica artesanal, o que acaba direcionando a sua constituição para o 

contexto no qual estão inseridos, contexto esse, em que o “ser artesão” possui um 



22 
 

significado social, que pode ser compartilhado, com os diversos outros significados 

associados a esses indivíduos (Geertz1, 1989). 

 

2.1.1 – O desdobramento da atividade no tempo (antiguidade/idade 

média/capitalismo): 

 

Ao longo do tempo, desde a antiguidade até o momento presente, o fazer artesanal 

esteve fortemente ligado à interação direta com a matéria-prima que estivesse ao alcance 

do artesão. Isso denota que, para além de uma simples atividade da qual resulta um 

produto, o artesanato está imbuído de uma série de sentidos advindo da relação entre o 

homem e seu contexto, por meio da simbologia das representações culturais (Salgado & 

Franciscatti, 2011). 

As autoras salientam ainda, que seja assumindo um caráter transgressor 

(viabilizado através de uma expressão singular), ou reprodutor (quando a produção se 

limita à repetição), a relação entre homem e meio se concretiza, e os sentidos culturais 

afloram na clara representação das peculiaridades da comunidade de origem, onde os 

artesãos manipulam os recursos e constroem seus produtos. 

Refletir a cerca do homem e sua atividade sobre a natureza, é então uma das 

formas mais profundas de investigar e conhecer os sentidos representados e expressos 

através do trabalho. Um dos momentos históricos onde tais reflexões foram fortemente 

empreendidas se apresenta na antiguidade clássica grega. As formas clássicas de 

pensamento grego apontam para a atividade humana sobre a natureza, como sendo uma 

ação em que existe uma aptidão natural direcionada a um fazer, e que está intimamente 

relacionada à aquisição de um conhecimento orientador (Nunes, 2006). Ou seja, 

prescindia às ações práticas um conhecimento construído e repassado historicamente. 
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Nunes (2006) apresenta a Póiesis como sendo o termo que os gregos utilizavam 

quando se referiam a toda criação, fabricação e produção. Esses elementos podem 

organizar, ordenar e instaurar uma nova realidade, na medida em que se dá uma forma à 

matéria prima que existia previamente, e que ainda não tinha nenhuma determinação, se 

encontrando em um estado puro de potência. É através das mãos do artesão/artista que 

este estado de potência se concretiza ao final da transformação dos materiais. 

Chauí (2005) compreende os processos de transformação empreendidos na 

antiguidade grega, como formas originais de lidar com as problemáticas contextuais 

enfrentadas pelo povo, o que demandava o desenvolvimento de práticas e ofícios 

regrados, implementados com instrumentos e procedimentos próprios, e que pudessem 

ser repassados e aprendidos. 

A visão da antiguidade evidenciada até aqui não diferencia a ação artesanal e a 

arte, englobando-as em um mesmo conjunto de fazeres o que confere aos artistas e 

artesãos igual reconhecimento. Porém, foi também nesse período, que surgiram as 

principais diferenciações entre arte e artesanato. 

Araújo (2014) discute o papel de filósofos como Aristóteles na mudança das 

concepções que englobavam as artes ao fazer artesanal, na medida em que este propõe 

uma distinção clara entre arte/técnica e ciência, evidenciando também a influência de 

filósofos neoplatônicos que deram continuidade à discussão de Aristóteles, e que 

discutiam a classificação das artes/técnicas em três perspectivas: uma que busca, através 

da natureza, auxiliar em atividades diretas e que contribuem no desenvolvimento social; 

outra que se direciona a construção de objetos, e que mais tarde denominaríamos de 

artesanato; e uma terceira, que se afasta da relação direta com a natureza e que se expressa 

apenas nas relações humanas, onde representações clássicas seriam a poesia e a dança. 
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Para além das discussões filosóficas,  outro elemento fundamental que promovia 

a diferenciação entre os elementos mencionados, se caracteriza na configuração da 

estrutura social expressa na antiguidade. Fundamentada pelo regime de escravidão, a 

estrutura social direcionava os fazeres manuais aos escravos sendo os homens livres 

detentores das atividades “não-manuais”, o que acabava criando uma visão extremamente 

negativa do trabalho de interação direta com os elementos naturais. (Chauí, 2005) 

Assim, podemos notar diferentes interpretações que culminaram na diferenciação 

entre artesanato e arte, ligando o primeiro a uma relação direta de contato com a natureza, 

e por consequência, interpretada como uma ação embrutecedora dos homens, e a segunda, 

com formas refinadas e de valorização cultural. 

Gullar (1994) corrobora com o pensamento que desde a antiguidade já havia a 

ideia que a atividade artesanal era vista com inferioridade às demais, principalmente às 

que se voltam ao pensamento e à crítica social, porém, é somente na idade média que a 

efetiva distinção entre artesanato e arte se concretiza. A expressão artesanal medieval foi 

marcada por importantes fatores sociais. Um que merece destaque pelo seu grau de 

amplitude se configura no desenvolvimento das relações servis, características da época. 

As relações servis estabeleciam uma vinculação direta de subordinação dos 

servos, (arrendatários de terras) aos senhores feudais (proprietário das terras), que 

fundamentaram grande parte do desenvolvimento social do período medieval. Porém, 

graves dificuldades econômicas evidenciadas principalmente no final do Sec. X até o Sec. 

XIII fizeram com que as relações servis fossem revistas, desencadeando o final de muitos 

vínculos de concessão, e a expulsão de inúmeros servos das terras de seus antigos 

senhores. 

 Batista (2014) evidencia que é a partir dessa configuração histórica que: 
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Alguns trabalhadores, os detentores de conhecimentos técnicos em criar objetos 

artesanais iniciam uma relação diferenciada no interior do feudalismo. 

Individualmente, constroem seus ofícios e, na condição de mestres e/ou 

aprendizes realizam suas atividades criando e desenvolvendo objetos para serem 

comercializados (Batista, 2014, p. 214). 

Neste sentido, o lugar do artesão se fortalece em termos técnicos e políticos, na 

medida em que ele se firma como independente na sua relação com os recursos da 

natureza e com os próprios homens, pensando aqui no manejo dos materiais e nas relações 

comerciais. Nesse contexto, o artesão é detentor de todo o conhecimento e do manejo 

produtivo (Batista, 2014). 

Gullar (1994) evidencia que mesmo com o desenvolvimento e estabelecimento da 

atividade artesanal, foi também nessa configuração histórica, início do período 

renascentista, que a cisão entre arte e artesanato ganha mais concretude. Segundo o autor, 

nesse período a arte buscava formas e estilos inovadores, enquanto o artesanato se 

limitava à repetição e ao conservadorismo. O artesanato era visto como uma experiência 

que se transmitia entre gerações, isenta de um conhecimento estético ou de uma forma 

estilística, mas apenas como ensinamento de como se construir um objeto. 

Em um discurso denominado “O artista e o artesão” Andrade (1938, p.11), relata 

que o artesanato poderia ser considerado como “uma parte técnica da arte”, porém, frisa 

o autor, “a técnica da arte não se resume ao artesanato”. Para o autor corresponderia ao 

artesanato uma parte técnica artística que poderia ser ensinada, porém na técnica também 

estaria presente “a concretização de uma verdade interior do artista” que não poderia ser 

ensinada, e se reproduzida se configuraria em uma mera cópia. 
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O final da idade média foi um período crítico para os artesãos e seus aprendizes, 

pressionados pelas ações políticas e legais da época, o fundamento da autonomia, e a 

própria organização política profissional desse grupo, ficou comprometida e não 

conseguiu se estabelecer concretamente, implicando em complicadas situações 

produtivas, principalmente com o advento do Renascimento (Heller, 1982). 

Sennett (2009) aponta uma importante transição evidenciando que no 

Renascimento:  

A oficina do artesão teve continuidade no estúdio do artista, cheio de assistentes 

e aprendizes, mas os mestres desses estúdios concederam um valor novo à 

originalidade do trabalho que neles se realizava; a originalidade não era um valor 

que os rituais dos grêmios medievais celebrassem. Ainda hoje, este contraste dá 

forma ao nosso pensamento: a arte parece chamar atenção sobre o trabalho único, 

ou, ao menos, distintivo, enquanto que o artesanato é uma prática mais anônima, 

coletiva e continuada. (Sennett, 2009, p. 87). 

Batista (2014, p. 213) afirma que no seio dessa transição o artesão (entendido 

como artista renascentista) seria capaz de “criações consideradas originais” e através 

delas passa a ser compreendido como um “deus” criativo sobe o qual estaria inferida a 

“capacidade repentina de criar, de forma súbita, algo nunca antes visto”. 

Esse produtor é uma figura clássica da Baixa Idade Média (compreendida a partir 

da segunda metade do século XIII ao início do século XVI), que organizava seu trabalho 

em meio ao seio familiar e que era detentor tanto dos meios de produção, quanto do 

processo de realização do trabalho. É nesse contexto também que se destaca a figura dos 

aprendizes e das corporações de ofício. Os primeiros, em determinadas situações, 

desenvolviam algumas atividades de auxílio aos artesãos, e que não eram de forma 
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alguma salariados. As corporações exerciam o papel de controle, tanto da 

comercialização, quando do desenvolvimento da produção artesanal. 

Tudo isso é posto à prova com o fortalecimento do até então incipiente 

capitalismo. Batista (2014) aponta que: 

Novos atores e autores do processo histórico, capitalistas vinculados à indústria e 

ao comércio, efetivaram mediações necessárias, possíveis para criar um inovado 

sistema de produção e reprodução social. Porém o limite presente nas esferas da 

produção e da organização produtiva impediram a passagem e a realização do 

método de produzir artesanal para a manufatura. (Batista, 2014, p. 217). 

Desse modo, com o avanço do capitalismo, uma nova forma de ordenar o 

desenvolvimento das atividades de trabalho foi sendo criada, mediante algumas 

características fundamentais, que segundo Vianna (2008) estariam ligadas:  

A “revolução demográfica” e a urbanização, que teriam criado mercados maiores 

internos e externos, fomentando, assim, uma demanda ou pressão por novas 

tecnologias e/ou inovações na organização do processo produtivo, e por 

monetarização nas relações de negócios públicos e privados (...) possibilitando a 

transição de uma lógica produtiva artesanal-corporatista para um sistema fabril de 

produção, cujas principais características sociológicas seriam: a perda, por parte 

da mão-de-obra, do controle sobre os meios de produção; a maior divisão ou 

especialização de funções no processo produtivo; o fim das relações sociais 

personalistas no processo produtivo; individualismo econômico; fim da 

concepção comunal de convivialidade e lazer (Vianna, 2008, p. 2). 

O destaque feito por Vianna (2008) para a expansão demográfica é um fator 

relevante, pois chama a atenção para a grande quantidade de pessoas que se aglomeravam 
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nas cidades. Porém, o crescimento populacional sozinho não é suficiente para que novos 

paradigmas trabalhistas e econômicos surgissem, para isso, era necessária também que as 

políticas capitalistas transformassem a própria lógica dos mercados locais, estimulando a 

especificação do trabalho e a massificação da produção, destituindo assim as 

comunidades do total controle de suas necessidades.  

A primeira e mais fundamental estratégia de massificação do trabalho, no 

capitalismo, está ligada à instituição de atividades nas quais se pudessem juntar um 

aglomerado de pessoas em um mesmo local, dando origem assim, as primeiras e mais 

rudimentares estruturas de trabalho fabril. Junto a essa organização prática do processo 

de trabalho, que fez uso da parcela populacional, e da força trabalhista disponível nas 

cidades, está a instauração de uma nova unidade social, mediada pela ideia de que os 

processos de trabalho passariam a constituir uma perspectiva valorativa. A forma de 

trabalho capitalista promove a cisão entre o homem e os meios de produção, fazendo com 

que as pessoas não produzam simplesmente valores de usos para satisfazer suas 

necessidades, mas que a produção possa se reverter em mais-valia (Alves, 2007). 

Desse modo, quando discutimos sobre as transformações que o capitalismo 

promove e que afetam consubstancialmente o fazer do trabalho, vemos que a atividade 

artesanal fora impactada de maneira contundente por essa realidade. Alves (2007) afirma 

que a mesma teve sua centralidade fortemente abalada, tendo em vista que a autonomia, 

característica sine qua non de seu desenvolvimento, lhe foi removida, e em seu lugar 

ficaram os objetivos do proprietário capitalista, que se fundamentavam na criação e 

acumulação de valor. 

Nessa constituição histórica um importante fato se evidencia: 
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O trabalhador, ao deixar de ser proprietário de suas ferramentas, bem como do 

conhecimento da totalidade do processo da produção, transformou-se em uma 

mercadoria assalariada livre, disposta a ser comprada no mercado conforme as 

condições objetivas encontradas em cada país, naquele momento histórico (...) 

(Batista, 2014, p. 219). 

Fundamentado nos princípios apresentados, Batista (2014) afirma que se 

estruturam os alicerces da organização do trabalho sedimentado, mediado pela 

organização manufatureira, que passa a encontrar sustentabilidade nessa conjuntura 

histórica, material, concreta e contraditória, implantando de vez sua maneira de ser e de 

existir. 

2.1.2 – A relação do artesanato com os sistemas produtivos 

(Fordismo/taylorismo/toyotismo): 

 

À época que antecede a grande estruturação industrial é marcada pelo 

desenvolvimento do trabalho cooperativo. Essa organização demandava que houvesse o 

envolvimento de diversos grupos de pessoas que realizassem seus trabalhos de maneira 

colaborativa, aponta Felizardo (2010). O autor esclarece ainda que os grupos 

mencionados eram conduzidos pelos artesãos mais experientes, e todo o grupo acumulava 

funções como a propaganda, os produtos feitos, o projeto, a fabricação, e inclusive a 

assistência às necessidades técnicas. Era responsável e ator principal do processo de 

contato com os clientes, o que privilegiava a comunicação, favorecendo que os produtos 

atendessem às expectativas daqueles que os adquiriam. 

Nessa lógica produtiva vemos que todo o processo de trabalho se desenvolve a 

partir das demandas apresentadas pelos clientes. Eles são o elemento central sobre o qual 

as atividades artesanais regem seu funcionamento. Tendo em vista o próprio modo de 
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realização do trabalho artesanal, uma forte característica de mercado nesse período se 

configura no baixo nível de produtividade, justificado pelo controle plural de ações que 

os artesãos realizavam. O grande marco transformador da lógica produtiva foi a revolução 

industrial. A partir dela o foco das atividades muda de lugar e uma nova ideologia 

direciona o fazer do trabalho, que antes se concentrava nas necessidades de cada 

indivíduo, para a produção em larga escala (Leite, 1994). 

A produção em larga escala acaba popularizando mais os produtos, fazendo com 

que uma maior parcela populacional tivesse acesso aos mesmos. As pessoas acabavam 

escolhendo comprar um produto que esteva à disposição de forma imediata e a menores 

preços, do que um produto personalizado que demandaria um tempo maior para ser 

entregue e se apresentaria com um custo mais elevado (Felizardo, 2010). Considerando 

essa lógica de desenvolvimento do trabalho, novos e potenciais mercados consumidores 

surgem, e vislumbrando atingi-los, mais incentivos foram criados e implementados para 

a modernização das antigas oficinas artesanais, o que acabou culminando no 

fortalecimento ainda mais efetivo da revolução industrial. 

Com o fortalecimento mencionado, surgem os primeiros sistemas produtivos 

pensados como industriais, em paralelo ao fortalecimento e consolidação dos paradigmas 

do sistema econômico e produtivo capitalista. Um dos mais representativos modelos 

produtivos apresenta-se como Fordismo. 

Um fato importante, circunscrito na história da atividade artesanal, é que mesmo 

dentro de uma organização fabril, a lógica de trabalho manufatureira ainda se encontrava 

presente. A exemplo disso, temos o desenvolvimento do trabalho sobre a estruturação 

fordista. No início o Fordismo fazia uso dos conhecimentos dos artesãos e eram eles que 
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controlavam todo o processo de produção automotiva, fazendo uso dos saberes e técnicas 

que dominavam historicamente. 

Somente com a incorporação da lógica Taylorista, que buscava novas e criativas 

alternativas para o processo de trabalho e produção industrial, as “tarefas de oficinas” 

foram sendo superadas no Fordismo, e essa superação se deve, em grande parte, à 

descaracterização do trabalho completo, e à implementação da sedimentação produtiva. 

Marx (1975) afirma que nesse momento a ideologia do sistema capitalista 

promove uma importante cisão, sobre a qual o trabalho intelectual é dissociado do 

trabalho manual, o que inicia um processo de marginalização das atividades artesanais 

dentro da logica de acumulação do capital, o que Scrase (2003) considera como o 

afastamento do artesão do mainstrem das ações econômicas e governamentais.  

Desse modo, o sistema produtivo caracterizado pelo ideário Taylor-fordista ganha 

espaço e acaba destituindo a atividade artesanal do lugar e do valor que tinha assumido 

até então. Santos (2009) discute o destaque social dado ao sistema mencionado relatando 

que: 

Neste sentido, o fordismo-taylorismo se espalhou para todo o sistema produtivo 

como forma de organização da produção e do trabalho, que teve como elementos 

básicos a linha de montagem, produção em massa, produtos homogêneos, 

consumo de massa, controle do tempo e movimentos do operário, existência do 

trabalho parcelado, separação entre elaboração e execução no processo produtivo 

e desqualificação do trabalhador (Santos, 2009, p. 2). 

O contexto social da época em que esse modelo de produção ganhava força era 

marcado por uma característica fundamental. Ao mesmo que proporcionava os 

fundamentos básicos para a organização do trabalho, era também influenciado por essa 
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configuração laboral. Um marcante aspecto advindo desse ciclo de relacionamento é o 

crescimento da população denominada de proletariado. 

Os proletários podem ser compreendidos como aquelas pessoas que não detinham 

poder econômico e que para se manter dentro da dinâmica social, vendiam sua força de 

trabalho em troca de salário. Tendo em vista as necessidades industriais, esse público se 

constitui como a mola fundamental que impulsiona o sistema produtivo (Miranda, 2012). 

Engels (1981) em seu livro Política faz uma interessante discussão da constituição 

da mão de obra proletária, comparando-a com outras estruturas de relação de trabalho ao 

longo da historia humana, apontando que: 

O escravo é vendido de uma vez para sempre; o proletário é forçado a vender-se 

diariamente, de hora em hora. Todo escravo, individualmente, propriedade de um 

só dono, tem assegurada a sua existência, por mais miserável que esta seja, pelo 

próprio interesse do amo. O proletário, por seu turno, é propriedade da classe 

burguesa; assim, não tem assegurada a sua existência – seu trabalho só é comprado 

quando alguém tem necessidade dele. A existência só é assegurada à classe 

operária, não ao operário tomado individualmente. O escravo está à margem da 

concorrência; o proletário está imerso nela e sofre todas as suas flutuações. O 

escravo conta como uma coisa, não é membro da sociedade civil; o proletário é 

reconhecido como pessoa, componente dessa sociedade. Consequentemente, 

embora o escravo possa ter uma existência melhor, o proletário pertence a uma 

etapa superior de desenvolvimento social e situa-se, ele próprio, a um nível social 

mais alto que o escravo. Este se liberta, quando, de todas as relações da 

propriedade privada, suprime apenas uma, a escravatura, com o que, então, torna-
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se um proletário; em troca, o proletário só pode libertar-se suprimindo a 

propriedade privada em geral (Engels, 1981, p. 86). 

  A lógica de organização produtiva do modelo Taylor-fordista foi cada vez mais 

se solidificando, contando com o trabalhador assalariado e com a separação entre o 

planejamento e a execução das atividades. Essa configuração do trabalho predomina até 

a segunda metade do século XX, quando uma grave crise econômica e estrutural se põe 

com importante obstáculo para a sua continuidade, trazendo a tona uma necessidade de 

reorganização global das formas de se conceber e realizar as atividades de trabalho 

(Rodrigues, Oliveira, Silva, Durães, & Silva, 2014). 

Surgem então, pós década de 1970, os principais modelos produtivos pós-

fordistas. Dentre eles um se destaca, apresentando-se como uma grande alternativa de 

manutenção da lógica capitalista, construído a partir da cultura e do trabalho oriental na 

fábrica Toyota. Santos (2009) esclarece que o toyotismo, como é nomeado, se estabelece 

por apresentar uma nova postura frente às necessidades econômicas, indo de encontro 

diretamente ao modelo Taylor-fordista (que pregava a necessidade de grandes níveis de 

produção em massa), o novo paradigma orientador do trabalho se instituía por 

implementar o funcionamento da produção por demanda, na qual a principal preocupação 

era a redução dos desperdícios e a maximização da lucratividade. 

Na tentativa de fazer uma analogia contemporânea com a constituição do modelo 

toyotista de organização do trabalho, Gounet (1999) explica que quando se instala uma 

perspectiva de produção por demanda, a sistemática de atuação funcionaria como na 

dinâmica de um supermercado: nesse espaço as diversas prateleiras são abastecidas para 

que os clientes tenham acesso ao produto. Somente quando eles se servem, retirando os 

produtos da prateleira/gôndolas e efetivando a compra, é que a loja volta a preenchê-las, 
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estabelecendo um ciclo que vincula o interesse dos compradores, produtos expostos, 

qualidade dos produtos e procura por produtos. 

Taiichi Ohno (1997) ao apresentar a filosofia toyotista evidencia que esse modelo 

produtivo se firma em dois elementos como base: a organização do trabalho just-in-time 

e a automação. Quando define a ótica just-in-time, o autor referencia que nessa 

perspectiva os fatores chaves são a produção, a quantidade e o momento, pensando 

sempre que cada um desses elementos se justificam em função do que é estritamente 

necessário.  

Já ao falar da automação, Ohno relata que o desenvolvimento tecnológico permite 

a instalação de um dispositivo de parada automática nas máquinas, fazendo com que não 

seja necessária a presença de uma pessoa acompanhando seu trabalho enquanto ela 

funciona, e sim somente quando ela parar, pela própria programação, ou por algum 

problema. Isso favorece que uma mesma pessoa possa operar mais de uma máquina, 

reduzindo fundamentalmente um dos principais custos industriais, os custos ligados a 

contratação e manutenção de mão-de-obra. 

É nesse contexto que surge uma necessidade específica ligada ao desenvolvimento 

do trabalho, sem a qual o modo de operar toyotista não conseguiria ir adiante. Essa 

necessidade se reflete no perfil e no papel o trabalhador nos espaços produtivos. Agora, 

um trabalhador extremamente especializado, focado em ações repetitivas, não fazia mais 

sentido para o processo produtivo, pelo contrário, com a operação de máquinas 

automáticas, o trabalhador deveria ser multifacetado, característica que lhe favoreceria na 

sua nova demanda de estar ao mesmo tempo realizando uma diversidade grande de tarefas 

(Coriat, 1994). Cria-se assim um trabalhador que, sob a ótica japonesa, está envolvido no 
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processo produtivo de maneira integrada, com suas várias etapas: produção, operação, 

diagnóstico, manutenção, entre outras. 

Esse trabalhador multifuncional é denominado de polivalente, e sobre ele Jorge 

(2011) afirma que: 

(...) um trabalhador polivalente pode ser aquele que desenvolve inúmeras 

habilidades, com conhecimento teórico-prático de diversos processos 

tecnológicos, numa espécie de superqualificação. O termo também pode ser usado 

para um empregado que controla todo o ciclo de trabalho de seu planejamento à 

execução, guardando assim uma semelhança com o artesanato. Ou então, define 

o operário capaz de executar várias tarefas de conteúdo semelhante (Jorge, 2011, 

p.60). 

A aproximação conceitual feita por Jorge (2011) entre o trabalhador polivalente 

da lógica toyotista e o artesão nos apresenta uma relação interessante e que ao ser 

discutida encontra pontos em comum entre os dois trabalhadores de forma aparente. 

Porém, quando pensamos no espaço e na relação com o trabalho, surgem diferenciações 

que os afastam um do outro. 

O artesão como concebido antes do processo de produção capitalista, seria um 

trabalhador que se caracteriza por controlar o processo de trabalho do início ao fim em 

um espaço que as necessidades individuas demandavam o seu trabalho. Pensando assim 

esse artesão também trabalhava, de certo modo, orientado pelas demandas em uma 

atividade que trazia ao seu produto uma característica particular e um aspecto 

personalizado.  

O trabalhador polivalente, pontua Jorge (2011), também consegue visualizar o 

processo de trabalho como um todo Porém, o modo de trabalho não o empodera nesse 
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processo, e sim, o coloca como um ferramenta de produção qualificada, “maquiando” sob 

novas formas e políticas de gestão trabalhistas, o intuito de que esse trabalhador se torne 

uma “máquina humana de executar múltiplas tarefas”. 

Alves (2007, p 47) associa esse contexto a uma importante discussão sobre o 

trabalho imaterial, apontando que de nenhuma forma temos, nesse âmbito da produção 

reestruturada pelo toyotismo, o retorno do saber artesanal, pois o trabalho imaterial cria 

um novo saber que representa fundamentalmente “a subsunção real do trabalho ao 

capital”. 

2.2 - As transformações do trabalho e suas principais formas de 

expressão e assimilação. 
 

 Trabalho é uma palavra repleta de significados. Através do tempo a esses 

significados já foram conferidos expressões como: “aplicação da atividade física ou 

intelectual, esforço, tarefa, serviço, obra feita ou que está em via de execução, fadiga, 

labutação, ação mecânica dos agentes naturais, luta, lida, atividade humana aplicada à 

produção da riqueza” (Fernandes, Luft & Guimarães, 1997, s/p.). 

 Em meio a tantas assimilações, que claramente se estabelecem de acordo com o 

tempo e com a estrutura social, Albornz (1988) aponta que mesmo com toda essa 

diversidade, podemos identificar um ponto de ligação dos variados sentidos atribuídos ao 

trabalho, que se direcionariam para uma ação humana, seja ela física ou mental, 

empreendida na busca de alcançar um fim determinado. Se pensarmos em suas condições 

mais primitivas, será possível identificar que o trabalho se estabelece na busca de 

responder às necessidades humanas básicas, ligadas à manutenção fisiológica da vida, 

envolvendo a satisfação da fome, sede, entre outras. 
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Uma das primeiras formas de organização social em torno de atividades de 

trabalho se deu pelo desenvolvimento da agricultura (Alves, 2007). Essa atividade 

modifica a estrutura de vida humana, que deixa de lado a nomadicidade e se estabelece 

em um espaço fixo. É também, por intermédio das atividades de plantio, que surgem as 

primeiras concepções a respeito de propriedade privada e produto (excedente), que 

permite a ascensão de uma parcela populacional, que tem por característica a 

possibilidade do ócio e a acumulação de riquezas, explorando aqueles que vivem do 

plantio (Estanislau, 2010). 

Na antiguidade, se associa diretamente o trabalho à escravidão, o que o excluía 

das ações que compunham a vida do homem livre. Isso se fortalecia pelo contexto de 

“institucionalização” ao qual o regime escravocrata foi submetido, dadas às condições e 

a estruturação social, vivenciadas pela sociedade da época (Woleck, 2006). No mundo 

antigo é na esfera privada que o trabalho se efetiva, não sendo possível a atribuição de 

uma identidade social, o que desencadeava e fortalecia ações de fragmentação e exclusão 

àqueles que estavam sob sua influência direta Gorz (2003). 

Essa realidade nos evidencia algumas formas de segmentação que podem ser 

identificadas no pensamento grego, que distinguia trabalho de labor. O primeiro 

relaciona-se ao fazer, ao artificialismo humano e suas maneiras de criar; já o segundo está 

imbuído de uma parcela de passividade, se submetendo aos ritmos naturais e biológicos 

inerentes à própria vida, sendo considerada uma ação mais animal que humana (Arendt, 

2004). 

Em decorrência direta da acumulação de riquezas, outras atividades de trabalho 

despontam como promissoras, estando a atividade artesanal entre elas. O trabalho 

artesanal traz como consequência uma linha de impulsão que favorece o comércio e a 
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manufatura, o que desencadeia uma nova forma de se gerar acumular riquezas, indo além 

do cultivo de terras (Albornz, 1988). 

Apesar disso, é indiscutível a existência de um forte intercâmbio entre homem e 

natureza, admitindo o trabalho como elemento que media essa relação, não importando 

qual seja a estrutura social em que se estabeleça, firmando-se segundo Marx (sd. P.25) 

como uma “condição natural eterna da vida humana”. 

As posições estabelecidas pelo pensamento religioso também foram importantes 

para o estabelecimento e desenvolvimento do trabalho em vários períodos. O cristianismo 

inicialmente apesentava um discurso que conferia ao trabalho uma posição de penitencia 

e punição, mas também como possibilidade de expiação dos pecados através da caridade 

e das boas obras (Estanislau, 2010). 

Na idade média, o trabalho assume uma expressão positiva, apresentando uma 

concepção de homem que em seu trabalho tornava-se senhor de si e da natureza. Tinha-

se no trabalho um espaço que possibilitava a aplicação das capacidades humanas. 

(Woleck, 2006). 

Um lugar de maior destaque é conferido ao trabalho após a reforma protestante, 

tornando-se um caminho religioso para a salvação, significando a base, chave, para a vida. 

É nesse espaço que o pensamento que Weber (2000) se firma, associando a ética 

protestante ao desenvolvimento capitalista, afirmando que a primeira favorece o 

estabelecimento do segundo, através de seus princípios. 

Acompanhando essa linha de desenvolvimento, é fácil observar que a evolução 

social se atrela intimamente a conquistas advindas do trabalho, estando presente em todas 

as formas de sociedade, por mais simples que fossem. Chnee (1998) aponta que a 

compreensão dessa articulação, direciona nosso olhar para a influência direta que a 
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estrutura socioeconômica e a cultura desempenham na construção dos sentidos do 

trabalho. 

O poder de influência e transformação mútua entre trabalho e sociedade fica-nos 

evidente nas postulações de Gorz (2003) quando afirma que: o que conhecemos como 

trabalho na atualidade foi uma construção específica da modernidade, em resposta clara 

às suas necessidades de estruturação social. 

Essa construção deu-se, em grande parte, pelas ações modernas que distanciaram 

cada vez mais o trabalho humano da geração de riqueza, por intermédio do contato com 

a natureza, decretando o fim do campesinato, que estava enfraquecido, e aproveitando a 

massa de pessoas que estavam livres ao final do período feudal para a afirmação da nova 

indústria, como característica predominante a partir de então (Woleck, 2006). 

Para Kurz (1997), a modernidade torna o trabalho uma atividade compulsiva e 

incessante, o homem desse período praticamente não desfruta de tempo livre, pois 

qualquer atividade humana passou a ser uma oportunidade de ganhar dinheiro, 

transformando assim, na ótica da maioria das pessoas, o trabalho em formas de emprego. 

Essa ação foi fundamental para que a produção e a troca deixassem de ocupar uma grade 

espaço nas relações sociais, criando as condições para que o trabalho definisse seu status 

como mercadoria, e passasse a ser tratado com tal (Marx, 1960). 

Nessa ótica, temos o estabelecimento do sistema capitalista como grande 

influenciador das formas e práticas de trabalho. Com sua dominância bem estabelecida 

em meados do século XVI, esse sistema econômico, aliado ao desenvolvimento industrial 

e tecnológico, transforma a força de trabalho em mercadoria para produzir mais-valia 

(Alves, 2007). Com seu advento, o trabalho assume um lugar que se distingue dos outros 
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até então, ele agora se volta para a produção e acumulação de lucro, sendo  extremamente 

necessário para  manter o padrão da sociedade que se baseia no próprio sistema.  

Temos então duas características importantes que merecem destaque nesse 

sistema: a primeira seria a não preocupação em produzir objetos que atendam as nossas 

necessidades, objetivando apenas e produção de valor; e a segunda é a capacidade de 

promoção de mudanças significativas, devido ao desenvolvimento do trabalho social, que 

é capaz de alterar sua própria natureza interna (Alves, 2007). 

Woleck (2006) relata que nessa constituição, o trabalho organiza-se de maneira 

que suas ações sejam desenvolvidas a partir da compra e venda da força trabalhista, 

inerente a cada pessoa, de forma que a mesma seja mantida por meio de atividades 

assalariadas. O regime de trabalho assalariado implica que tanto os objetos de trabalho 

quanto os meios de trabalho tornem-se uma propriedade alheia ao trabalhador, sendo essa 

uma característica disseminada e oriunda da modernidade capitalista (Alves, 2007). 

No desenvolvimento social baseado no trabalho assalariado, é possível notar o 

surgimento de grandes desigualdades entre as parcelas populacionais da sociedade, de tal 

modo que para a força trabalhista ser vendida deve existir, como consequência, alguém 

com maior poder aquisitivo que pudesse comprá-la (Peres, 2004). 

Temos assim, uma divisão do trabalho que se fixa em torno de dois eixos: o 

primeiro está diretamente relacionado ao processo de trabalho nas modalidades de 

gerenciamento e deliberações, já o segundo se liga ao funcionamento produtivo, e a 

movimentação das massas na realização do funcionamento das relações que geram a 

produção, aponta (Marx, 1989). 

Em decorrência dessa organização do trabalho, que envolve uma formulação 

particular de seus objetivos e resultados, Hirata (1989) nos apresenta uma nova forma de 
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categorização, surgida das deliberações advindas das políticas capitalistas. Hirata (1989) 

salienta aqui a ascensão de uma polarização, estabelecendo como uma de suas principais 

características, a necessidade eminente de qualificação, que acaba tornando de pouco 

valor o trabalho de um grande contingente de pessoas, enquanto que, ao supervalorizar o 

trabalho de uma minoria, em ligação direta com o acesso a qualificação e especialização, 

estimula e reafirma as desigualdades necessárias para a manutenção das políticas 

econômicas do capital. 

Estudiosos como Marx, Vygotsky e Leontitiév são apontados por Carvalho 

(2011), por discutirem sobre a temática do trabalho, e apontarem a compreensão desse 

elemento como uma categoria antropológica, que auxilia o processo de humanização dos 

sujeitos, dando sentido à existência e articulando as estruturas sociais. 

Se pensarmos nessa articulação dentro do capitalismo, veremos que as relações de 

trabalho nos direcionam a alienação, fazendo com que o trabalhador não seja mais o 

centro dos processos, e que o produto de sua atividade deixe de lhe pertencer (Rossato, 

2001). 

Dentro dessa articulação podemos encontrar quatro dimensões que se conectam e 

interagem na construção dos processos de trabalho, identificando esse elemento como: 

organizador e modificador da realidade exterior; como fator de maturidade humana; como 

estabelecedor de relações de comunhão entre os homens; e como enriquecedor do 

universo, através de seus valores, que descobrem novas dimensões da vida, da história e 

do pensamento humano (Rossato, 2001).  

Encontra-se no cerne da promoção dessa discussão, o mundo do trabalho e suas 

estruturas. Uma possibilidade de compreensão do mundo do trabalho se dá por intermédio 

da sua caracterização como elemento alvo de constantes transformações, e que envolve 

as pessoas em seus processos, visto que não se pode pensar na vida em sociedade sem 



42 
 

nos depararmos com as formas de estruturação do trabalho, e as incidências de fatores 

como o modelo de educação, o posicionamento político e econômico, assim como, as 

práticas e influências do sistema de acumulação de capital. 

Então, o que seria na realidade o tão falado mundo do trabalho? Alves (2007) nos 

chama a atenção para a existência não de apenas um, mas de vários mundos do trabalho, 

constituídos nos períodos anteriores à expansão capitalista, que expressavam a forma 

como esse elemento era significado e materializado socialmente. 

Contemporaneamente, podemos entender o mundo do trabalho como sendo a 

configuração de uma rede de processos, que estão ligados ao desenvolvimento e a 

produção de ações, que modificam o espaço e geram a aquisição de bens de acumulação 

individuais e coletivos, necessitando dos meios que possibilitam a aquisição de 

conhecimentos, para se estruturar e dar sentido as suas práticas (Lima, 2008).  

Esse contexto se estabelece a partir da implementação de mudanças sistemáticas, 

organizadas em favor da afirmação das políticas capitalistas. O fato de tais mudanças 

serem tão frequentes, acaba promovendo sua internalização no pensamento comum, 

viabilizando a afirmação de que as mesmas fazem parte da vida em sociedade, e que isso 

é um fato natural do processo de desenvolvimento, produzindo a cultura da alienação do 

trabalhador, indispensável às imposições da lógica produtiva (Lima, 2008). 

Nesse sentido, os sujeitos trabalhadores acabam por perder a iniciativa de 

questionar tais processos, e de perceber se estes estão realmente trazendo melhorias para 

a grande parcela populacional, tendendo a tratar esse assunto como um fato que está 

alheio a eles. Hilario (2005) afirma que, na realidade, as pessoas deveriam comungar com 

a premissa de que todos são responsáveis pela estrutura que viabiliza as modificação da 



43 
 

sociedade, e que perpassam diversos âmbitos, sejam eles, trabalhista, político, 

educacional, econômico, etc. 

Há nessa realidade, novos modos de subjetivação estabelecidos por intermédio 

das relações de trabalho, apresentando características singulares em resposta às 

metamorfoses do mundo do trabalho, explicita Antunes (2005). Tais transformações são 

fortemente impulsionadas pelo desenvolvimento tecnológico, que acaba por inferir uma 

drástica mudança no trabalho fabril e nas tradicionais formas de assalariamento. 

2.2.1 – O papel social do artesão: 

 

O artesão, enquanto sujeito trabalhador, teve ao longo da história uma inegável 

modificação nas suas relações com a sociedade, pensando que ela mesma, sofreu 

inúmeras transformações ao longo do tempo. As relações transformadas, impactam 

diretamente na forma de organização do trabalho artesanal, e, além disso, interferem no 

próprio fazer pensado a partir da “manualidade”. 

Apesar de tais transformações, o núcleo da prática artesanal está ligado a uma 

relação indissociada entre o fazer e o pensar, se afastando, portanto, da mera aquisição de 

conhecimento, assim como, da simples reprodução de uma habilidade, tendo inclusive na 

postura do artesão a atitude de cumprir um determinado trabalho com a ideia fixa de fazer 

algo da melhor forma, se abstendo de outras justificativas que não convirjam para 

questões de auto realização e orgulho em fazer o próprio trabalho (Sennett, 2009). 

Ainda atrelado ao núcleo do artesanato, temos a forma como seus objetos 

produzidos são compreendidos socialmente. Aos objetos artesanais são lançadas 

interpretações que acabam compreendendo-os a partir dos conceitos de utilidade e 

funcionalidade, que segundo Risatti (2007), corresponderiam à função concedida ao 

objeto a partir da intenção de quem o criou, buscando atender a um fim específico. 
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Esse entendimento chama atenção para outra discussão sob a qual o 

produto/objeto artesanal está sujeito, e que se expressa na distinção entre o uso e a função 

desses elementos. A referência a essa distinção tem um sentido particular no seio social, 

haja vista que na maioria das vezes a classificação que recai sobre os produtos artesanais 

apontam apenas para o seu valor de uso, caracterizando-os como simples objetos úteis, 

desqualificando de maneira evidente o processo de criação, e destituindo de significados 

as ações artesanais (Rowley, 1997). 

Figueiredo e Marquesan (2012), ao discutirem sobre a constituição das 

interpretações sociais dos objetos artesanais apontam que: 

Os objetos criados pelo engenho humano são, por conseguinte, funcionais, muito 

embora possam ser inúteis, como frequentemente costuma-se pensar em relação 

aos objetos artísticos. A utilidade, afinal, é um atributo secundário que não subjaz 

a essência do objeto; como uma pedra que pode ser usada como martelo sem, 

contudo, jamais ser imbuída de uma função específica (Figueiredo & Marquesan, 

2012, p. 5). 

Ingold (2000) discute a articulação entre o trabalhador artesanal e seu fazer, 

evidenciando a íntima conexão entre os materiais, a natureza e o engajamento físico do 

artesão, aparecendo como característica fundamental da ligação mencionada, a 

imaginação criativa e os movimentos do corpo, fazendo com que a experiência e a 

compreensão de mundo do homem que trabalha, amplie a visão de como as coisas 

funcionam no meio natural e social. Essa caracterização da ação de trabalhador artesanal 

faz com que consigamos estabelecer uma relação do sujeito com os recursos naturais de 

seu trabalho, relação essa, que muitas vezes é abordada como único eixo para discutir o 

papel do artesanato e do artesão nos variados contextos culturais.  
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Cancline (1983, p. 21) discute esse fato apontando que, quando passamos a 

considerar o artesanato apenas a partir da dimensão mencionada caímos no risco de 

entendê-lo pura e simplesmente através de uma discussão folclórica, por meio da qual o 

produto artesanal seria uma mera referência de uma cultura que busca sobreviver, ou, em 

contraponto à visão folclorista, acabaríamos por isolá-lo em uma “explicação 

econômica”, passando a entendê-lo no hall dos objetos que são controlados pelas ações 

de mercado e suas demandas. 

Para Cancline (1983) uma forma coerente de empreender estudos sobre a ótica do 

trabalho artesanal, seria vincular a esses trabalhos e pesquisas a perspectiva do artesanato 

entendido como processo, considerando de maneira central a análise e a interpretação das 

ações da atividade sob as quais os objetos e produtos são feitos, triangulando assim uma 

visão sobre elementos econômicos, culturais e sociais, o que proporcionaria ao final, uma 

perspectiva mais ampla e ajustada à realidade tanto da produção dos objetos, quanto do 

contexto no qual seus desenvolvedores se encontram. 

Alguns autores, como, por exemplo, Mills (2009), apontam o trabalho artesanal, 

entendido nessa complexidade de elementos e dimensões, como sendo um modelo de 

atuação que promoveria a plena satisfação com o trabalho. Isso seria possível porque 

nessa organização de atividades não estaria presente a cisão que distingui vida e trabalho, 

o fazer do pensar, a habilidade do conhecimento. 

Ao longo a história o significado atribuído socialmente às práticas de trabalho 

artesanal foram sofrendo profundas mutações. Marquesan e Figueiredo (2014) apontam 

que diversos estudiosos já lançaram olhar sobre tais transformações, buscando discutir e 

compreender como o artesanato acabou se desvinculando de uma ação de trabalho de 

excelência e maestria, passando a ser representado em muitos contextos como um 
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trabalho de reprodução de objetos, que, nem de longe, faz referências dignas ao 

comprometimento dos artesãos de realizar algo pleno e bem feito. 

Ao passo que apresentam essa preocupação em entender o processo de mudança, 

os autores destacam que esse entendimento perpassa a discussão dos valores arreigados 

no trabalho de produção artesanal, e que são descritos por Schwalbe (2010) como sendo 

percebidos através do valor de uso dos objetos, da construção de um processo de trabalho 

do início ao fim, da perspicácia exigida pelo ofício, da personalização inerente à 

manualidade de trabalho, da pluralidade os aspectos estéticos, entre outros.  

Todos esses valores articulados por Schwalbe (2010) podem ser compreendidos 

como indicadores de um fazer artesanal que se enfraqueceu ao longo da história. Esse 

enfraquecimento pode ser vinculado ao desenvolvimento dos modelos produtivos e 

também é comumente associado à evolução tecnológica. Esses elementos, sem sombra 

de dúvidas, ocupam um lugar de destaque na balança de influências que promoveram as 

transformações na compreensão do trabalho artesanal, porém, como bem aponta Sennett 

(2009), eles não constituíram o maior peso, nem se mostram como a grande referência 

para o processo de atribuição de significados distintos, que foram promulgados a esse 

ofício. 

Para Sennett (2009) a raiz da transformação que vem sendo aqui discutida 

apresenta-se na retirada da propriedade dos meios de produzir, associada à redução 

profunda da autonomia profissional. Isso teria sido uma ferida tão forte no modo de 

produção artesanal, que acabaria proporcionando a própria descaracterização da atividade 

em sua essência. 

Esse impacto acaba impelindo os artesãos a ocuparem outro lugar na dinâmica 

social, lugar esse, que o engloba na grande massa de trabalhadores assalariados, 
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justificando e fortalecendo as políticas capitalistas, que tem por objetivo, integrar a todos 

nas ações de compra e venda da força de trabalho (Sennett, 2009). 

Parece evidente que, no cenário mundial, a industrialização baniu não apenas a 

produção artesanal, mas também as relações que se estabeleciam entre o artesão e 

sua produção (enquanto este ainda possuía os meios de produção e dominava o 

conhecimento técnico). No contexto local, a marginalização do artesanato é 

explícita, uma vez que essa forma de produção não chegou a fundamentar um 

sistema econômico e foi sempre identificada como um trabalho inferior. Quando 

propomos uma crítica acerca da aproximação entre artesanato e trabalho 

contemporâneo, tomamos consciência de sua funcionalidade à dissimulação de 

conflitos sociais de difícil resolução. (Figueiredo & Marquesan, 2012, p. 8). 

 

Mesmo compreendendo as profundas dificuldades mencionadas por Figueiredo e 

Marquesan (2012), outros pensadores como Sennett (2009) nos fazem refletir sobre a 

importância da atividade artesanal ao longo da história, evidenciando que ela dever ser 

compreendida como uma referência de ordenamento social a ser seguida, e que 

pesquisadores e cientistas devem lançar um olhar cauteloso sobre suas características, no 

movimento de empreender um espaço de sociabilidades mais justo e equânime. 

Uma das grandes problemáticas que referenciam os debates a respeito do trabalho 

artesanal é a sua consequência “embrutecedora do homem”, fundamentada na 

justificativa de que a rotina, a repetição e inúmeros gestos nas ações práticas, conduziriam 

o artesão a um tecnicismo reprodutório, e com poucas chances de promover alguma 

espécie de desenvolvimento crítico, subjetivo e/ou reflexivo. 

Sob esse posicionamento Sennett (2009) adota uma postura, em sua obra, que 

elucida um novo papel para as ações rotineiras do trabalho artesanal, apresentando ao 
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leitor a possibilidade dessa rotina como fator chave para o desenvolvimento técnico do 

ofício, que ao mesmo tempo refina a habilidade e proporciona a oportunidade de 

inovação, considerando que pessoas diferentes podem lidar com as mesmas matérias 

primas e empreenderem uma técnica de construção de um mesmo objeto. Porém, ainda 

assim, cada toque é único, trazendo ao produto uma estética singular, impressa pelas mãos 

do artista/artesão que pensa e age em sua produção.  

Na atualidade, muito se fala sobre profissionais criativos, e diversos são os 

incentivos lançados para que cada vez mais a criatividade seja uma competência 

desenvolvida pelo trabalhador moderno, através desse elemento o trabalhador conseguirá 

promover melhores formas de atender às suas demandas e às da sociedade, contribuindo 

assim para o mútuo desenvolvimento. 

Haveria então espaço pleno de desenvolvimento do artesão, compreendido como 

profissional criativo na modernidade? Seraine (2009) aponta que na atualidade, o grande 

intuito das políticas sociais voltadas ao trabalho artesanal, teria como objetivo maior 

favorecer o desenvolvimento desse trabalhador, configurando-o como um empreendedor. 

Sendo assim, entende-se que a imagem de trabalhador criativo se afasta cada vez mais da 

origem do fazer artesanal, se aproximando mais a um conceito moderno de “faça você 

mesmo” ou “seja dono do seu próprio negócio”. 

Essa nova associação aponta muito mais para a construção de um fenômeno 

econômico e social que coloca o artesão e sua atividade dentro de uma política de 

adequação aos ideais capitalistas, impelindo-os a se estruturarem nas normas modulares 

do capital, reforçando culturalmente o lugar de subserviência massificada que o ofício 

está sujeito (Caldas & Fachin, 2005). 

A ideia do artesão, associado à imagem do empreendedor, acaba se instituindo a 

partir da ideologia de competitividade do mercado de trabalho, fortemente massificada 
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na década de 1980. Banerjee (2008) indica então, a necessidade de formar uma grande 

massa de empreendedores para que os trabalhadores criativos se colocassem de maneira 

relevante no mercado, haja vista que, se não houvesse um enquadramento em estratégias 

como essa, ficariam estes, alheios a toda a dinâmica trabalhista que se configurava, 

principalmente impulsionada pelos fenômenos da globalização e da reestruturação 

produtiva.  

Marquesan e Figueiredo (2014) fazem uma referência a diversos autores que 

discutem o lugar social do artesão na atualidade, utilizando como referência novas 

políticas e órgãos sociais que incidem diretamente sobre esse público (Parker, 2002; 

Mészáros, 2004; Seraine, 2009; Sebrae, 2010). Os autores apontam que cada vez mais se 

renova a visão que associa o artesanato a métodos e técnicas arcaicas de produção, que 

estaria em um contraponto claro à necessidade de desenvolvimento moderno. Sendo 

assim, existe uma justificativa clara que possibilita ao Estado a realização de uma 

intervenção geradora de modernização para essa atividade de trabalho, o que acaba 

transformando sua essência e seus modos de fazer específicos, concluindo assim, que a 

massificação do perfil de artesão empreendedor corresponde diretamente ao afastamento 

contínuo da autenticidade desse ofício. 

2.2.2 – O artesanato Norte-rio-grandense: 

 

O artesanato sempre foi visto como uma importante fonte de renda e 

desenvolvimento econômico. Apesar dos vários contextos e situações que ao longo da 

história problematizaram o papel do fazer artesanal, essa prática continua viva e pulsante 

ainda na atualidade. Não podemos esquecer que ela sofre importantes transformações ao 

longo da história, como já discutido anteriormente, fazendo com que sua expressão 

alcance novos significados, próximos, ou muitas vezes, distintos daqueles sob os quais a 

prática do trabalho artesanal se originou. 
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No Brasil também é possível verificar diversas transformações na prática 

artesanal. Inicialmente o artesanato brasileiro estava fortemente ligado a comunidades 

indígenas, que demonstravam ser extremamente hábeis na construção de ferramentas de 

subsistência, que apresentavam funções de utilidade, e sentidos ligados às várias estéticas 

das comunidades, com seus simbolismos particulares, evidencia Cascudo (2002).  

O autor aponta também que o processo de colonização português, e a influente 

atuação de outros povos, que buscavam explorar as riquezas naturais do território 

brasileiro, acabaram promovendo mudanças significativas nas formas de expressão 

cultural, inclusive na produção artesanal, colocando o processo cultural como elemento 

impulsionador, que transformou o artesanato em atividade de desenvolvimento da 

economia na macro região brasileira. 

Por muito tempo o trabalho artesanal foi desenvolvido no Brasil sem nenhuma 

forma de estruturação política. As primeiras iniciativas surgem nos anos 1950 a partir do 

trabalho do Governo Federal, que tem como objetivo a iniciativa de apoiar a organização 

dos inúmeros e desarticulados produtores artesanais de todo o território, obtendo respaldo 

em toda a nação, como também em cada unidade estadual, haja vista suas especificidades 

(BNB, 2002). 

Acompanhando o desenvolvimento nacional, o Rio Grande do Norte teve a 

possibilidade de implantar políticas voltadas ao público artesanal também em medos nos 

anos 1950, o que acabou dando origem ao que se denominou de Núcleos da produção 

artesanal, segundo Leal (2011, p. 12), destacando que “(...) Até então o artesanato vinha 

ocorrendo de forma isolada, por pessoas ou grupos familiares, que não dispunham de uma 

estrutura mínima de apoio aos aspectos de produção e comercialização”. 
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A partir de iniciativas como a mencionada, diversas formas de organização do 

trabalho artesanal foram ganhando força no Brasil. O Programa do Artesanato Brasileiro 

– PAB de 1995, apresenta algumas das principais formas de estruturação do trabalho 

artesanal articulado nacionalmente, estando entre elas os Núcleos de Artesão, as 

Associações, as Cooperativas, o Sindicato, a Federação e a Confederação (PAB, 2012). 

Vejamos como se caracteriza cada um desses elementos. 

Os Núcleos de Artesãos pode ser compreendidos como: 

(...) agrupamento de artesãos, com poucos integrantes, organizado formalmente 

ou não, com objetivo comum de desenvolver e aprimorar temas pertinentes ao 

artesanato. São atividades do núcleo, entre outras: o manejo, a produção, a 

divulgação, a comercialização e o ensino. Eles podem ser classificados em: I – 

Grupos de produção artesanal – organização informal de artesãos atuando no 

mesmo segmento artesanal (até duas tipologias); II – Núcleos de produção 

familiar – A força de trabalho é constituída por membros de uma mesma família, 

alguns com dedicação integral e outros com dedicação parcial ou esporádica, 

podendo ser formais ou informais; III – Núcleos mistos – artesãos que trabalham 

com diferentes matérias-primas e técnicas de produção, que se unem formalmente 

ou informalmente, para integrar os processos de desenvolvimento de produtos, 

buscarem benefícios comuns e estabelecer estratégias conjuntas de promoção e 

comercialização (PAB, 2012, p.16). 

 

O PAB (2012, p.6) classifica as Associações como “Instituições de direito 

privado, sem fins lucrativos, constituída com o objetivo de defender e zelar pelos 

interesses de seus associados. Regidas por estatutos sociais, com uma diretoria eleita em 

assembleia para períodos regulares. A quantidade de sócios é ilimitada”. 
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As Cooperativas são interpretadas como: 

Entidade e/ou instituição autônoma de pessoas que se unem, voluntariamente, com 

número variável de pessoas, não inferior a 20 participantes, para satisfazer 

aspirações e necessidades econômicas, sociais e culturais comuns, por meio de 

uma empresa de propriedade coletiva e democraticamente gerida (CLT). O 

objetivo essencial de uma cooperativa na área do artesanato é a busca de uma 

maior eficiência na produção com ganho de qualidade e de competitividade em 

virtude do ganho de escala, pela otimização e redução de custos na aquisição de 

matéria-prima, no beneficiamento, no transporte, na distribuição e venda dos 

produtos (PAB, 2012, p.17). 

A organização sindical de artesão compreende a: 

Pessoa jurídica de direito privado que tem base territorial de atuação e são 

reconhecidas por lei como representante de categorias de trabalhadores ou 

econômicas (empregadores). A representação sindical constitui um direito 

fundamental dos trabalhadores e empregadores nos termos do artigo 8º da 

Constituição Federal de 1988 (PAB, 2012, p.17). 

  

Por fim, ainda tomando como orientação o PAB (2012, p. 15), a federação e a 

Confederação correspondem respectivamente à “Organização que congrega outras 

associações representativas de atividades idênticas, similares ou conexas, podendo ter 

base regional ou estadual” e à “Coligação de federações para um fim comum”. 

Na região da capital do Rio Grande do Norte, algumas das configurações de 

organização do trabalho no artesanato, citadas acima, foram surgindo com mais força e 
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se popularizando cada vez mais. Na década de 1960, cooperativas que tinham como 

características a busca por condições mais favoráveis para a execução e ampla divulgação 

dos produtos artesanais, surgiram como alternativas importantes para a organização da 

classe trabalhadora, buscando maior respaldo e reconhecimento social, apontam dados do 

SEBRAE (2002). 

A Cooperativa dos produtores Artesanais de Natal – COPALA, é um grande 

exemplo dessa realidade, haja vista que existe desde 1963, tendo cerca de 460 artesãos 

associados, distribuídos por várias localidades do interior do estado. Porém, sua sede foi 

construída e funciona até os dias de hoje na capital do estado, decisão tomada pela gestão 

do grupo, pois acredita-se que, localizando a administração na capital, seria possível 

facilitar a negociação e comercialização dos artesanatos produzidos pelo grupo. 

Algumas características desse grupo de artesãos, apresentadas de maneira bem 

específica, demonstram traços fundamentais do perfil do artesanato no estado do Rio 

Grande do Norte, como por exemplo, a predominância da mão-de-obra feminina no grupo 

e a utilização do Sisal como uma das principais matérias-primas dos produtos, que se 

constitui assim por sua predominância e pelo fácil acesso nas várias localidades onde os 

artesãos se localizam (Campos & Lopes, 2006). 

A organização em modelos de trabalho como cooperativas e associações, traz 

resultados mais efetivos para os artesãos na região do Rio Grande do Norte, 

principalmente porque elas viabilizam a produção por lotes de encomendas, o que 

promove a redução do custo do transporte e distribuição dos produtos por unidade, 

favorecendo também a construção dos objetos artesanais por demanda (Campos & Lopes, 

2006). 
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Almeida e Dantas (2010), em um trabalho realizado em nove municípios do Rio 

Grande do Norte, apontam questões chaves na percepção dos trabalhadores artesanais 

pesquisados que corroboram com a ideia de valorização do trabalho cooperativo no 

Estado, estando entre tais ideias:  

(...) a percepção de que o trabalho cooperativo, mostra-se mais produtivo sob 

vários aspectos. Na opinião deles, esta forma organizacional permite a troca de 

ideias e experiências, complementando o aprendizado, o que possibilita a melhoria 

da qualidade dos produtos e o aumento da diversidade destes, de maneira a 

proporcionar o atendimento de um maior número de encomendas e a venda de 

uma maior variedade de peças (Almeida & Dantas, 2010, p. 12). 

Outro fator chave de análise da realidade do artesanato potiguar, apontado pelos 

autores se liga à administração e controle financeiro dos vários grupos estudados, que de 

maneira geral, demonstraram dificuldades significativas relativas à gestão das finanças, 

dos custos ligados à produção e à formação dos preços dos produtos. Almeida e Dantas 

(2010) afirmam que esse aspecto é trabalhado a partir de uma intervenção de profissionais 

de áreas específicas como, administração e economia, tanto como forma de capacitar os 

trabalhadores e/ou de modo participativo, dentro da própria realidade vivenciada por cada 

associação de trabalhadores. 

Atualmente estão dispostas algumas políticas que favorecem o desenvolvimento 

da atividade artesanal, tanto a nível nacional, como também em significativas 

representações nos vários estados da federação. Em levantamentos realizados por órgãos 

de referência como IBGE (2006) e SEBRAE (2006), é possível observar que o trabalho 

artesanal articula cerca de 8,5 milhões de pessoas em todo o território nacional, 

movimentando uma média de 28 bilhões por ano no Brasil, apesar de todas as 
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complicações e dificuldades encontradas pelos produtores artesanais, que acabam tendo 

seus trabalhos inseridos em um processo de concorrência direta com outros produtos 

industrializados. 

Outras problemáticas surgem e afetam diretamente a evolução e o 

desenvolvimento do trabalho artesanal na atualidade, como consequência da ausência de 

uma base de dados concreta e sistematizada que reúna informações sociais, demográficas 

e econômicas dos vários grupos de trabalho que existem em todo o país, o que acaba 

configurando uma abordagem empírica na maneira de tratamento do que se sabe sobre 

esse público, dificultando a criação de ações e políticas, revisadas em cima das demandas 

apontadas nos contextos atuais (Leal, 2011). 

Na região do Rio Grande do Norte, a atividade artesanal é vista como um grande 

motor econômico, o que favorece a atuação de vários órgãos governamentais, que tentam 

valorizar e estimular o acesso aos produtores, intervindo através de programas que 

incentivam a capacitação e profissionalização da atividade. 

São várias as matérias-primas utilizadas pelos artesãos norte-rio-grandenses. O 

catálogo do SEBRAE (2010) “Mãos Potiguares” aponta trabalhos feitos com garrafas de 

areia coloridas, peças de bordados, rendas de bilro, trançados em sisal e outras fibras 

vegetais, esculturas em madeira, couro e barro e também o manejo de cerâmica, que 

ganham destaque entre os principais materiais que compõe o fazer artesanal da região, 

destacando-se também pela conquista de vários mercados, tanto regionais, quanto de 

outros estados do Brasil, chegando mais recentemente a atingir níveis significativos de 

exportação. 

A macro região do RN é conhecida por seu potencial turístico e a atividade 

artesanal é fortemente associada à essa classificação, atuando como forma de propagação 
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da cultura local, e fazendo com que as representações do estado possam ser levadas pelos 

turistas através da aquisição de peças artesanais características de cada município 

visitado. 

A capital do RN é uma grande representação da realidade turística do estado, e 

exerce grande força nas ações de venda de produtos artesanais. É em Natal que acontece 

uma das principais feiras internacionais de artesanato do país – FIART, que reúne 

produtores da região, de outros estados e até mesmo de outros países. A FIART atingiu 

em 2015 sua vigésima edição articulando cerca de 1500 produtores e recebendo uma 

média de 70 mil visitantes durante os dez dias de trabalho no ano. 

É possível identificar uma grande parcela populacional que atua com a produção 

artesanal em regimes informais de atividade, assim como vários outros grupos que já se 

apresentam como micro e pequenos empreendedores individuais ou em organizações 

coletivas (cooperativas, associações, etc.). O SEBRAE é um grande parceiro desse 

público e apresenta serviços de consultoria que promovem o despertar do perfil 

empreendedor, na tentativa de trazer cada vez mais pessoal para as estratégias de 

formalização do trabalho, com o intuito de garantir uma maior articulação econômica, e 

de possibilitar conquista de ferramentas que melhoram a relação com o público 

consumidor e que tornam os produtos mais competitivos na dinâmica dos mercados 

consumidores da região.  

 

2.3 – O processo de Significação no Trabalho: Significados, sentidos e 

Atividade. 
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Os três elementos constituintes do processo de significação são amplamente 

estuados por uma variedade considerável de áreas do conhecimento, e é possível verificar 

que há uma forte interligação entre eles. Nessa seção discutiremos sobre as características 

dos elementos referenciados e como, em conjunto, constituem-se no processo de 

significação, construto chave da implementação desta pesquisa. 

Significados: 

Os significados podem ser expressos sobre a perspectiva de signos que se mantém, 

servindo de referência coletiva para diversas pessoas que apresentam uma interpretação 

semelhante dos mesmos. Os significados, ação eminentemente humana, ganham várias 

formas de expressão ao longo da nossa história, e o trabalho é uma das mais fortes e 

evidentes, tendo em vista que este compreende na relação entre homem e natureza, uma 

ação dupla de transformação, ação essa geradora de significado (Codo, 1997). 

Pensando na ação transformadora do trabalho e na interação prática entre sujeito 

e objeto, Codo (1997) aponta que o significado se apresenta como instância mediadora. 

Dessa forma, para todo trabalho necessariamente se corresponde à constituição de um 

significado, e quanto mais elaborado for a conexão entre sujeito, seu trabalho e os 

significados gerados, maior seria a possibilidade de bem-estar, e que a fragilização da 

mencionada conexão acarreta problemáticas significativas para os sujeitos, notadamente 

de ordens psicológicas. 

Visualizando esse cenário, o estudo dos significados ganha cada vez mais 

evidência, demonstrando que a investigação do elemento trabalho é uma condição 

essencial para sua melhor compreensão, estudo e debates. Sendo o trabalho um elemento 

central na constituição do homem, é comum encontrar inúmeras áreas das ciências sociais 

e humanas se debruçando na temática dos significados. 
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Um dos estudos mais tradicionais e reconhecidos em todo o mundo, empreendido 

sobre a temática dos significados, foi construído pela Meaning of Work International 

Research Team, também conhecida como equipe MOW, entre os anos de 1981 a 1983, 

em oito países. O objetivo dos estudos da equipe se concentrava na possibilidade de 

elucidar e apontar como os sujeitos atribuem significados a seus trabalhos a partir do 

estabelecimento de um conjunto de variáveis (MOW, 1987). 

A equipe MOW, através da constituição de seus estudos, passou a definir os 

significados do trabalho como um construto psicológico móvel e ativo, estruturado por 

meio de múltiplas dimensões, que se elaboram por meio da interação entre variáveis do 

ambiente e das pessoas, que também é influenciado pelas transformações nos indivíduos 

circunvizinhos ou no trabalho (MOW, 1987). 

Bendassolli e Gondim (2014, p. 132) afirmam que inspirados Pela equipe MOW, 

pesquisadores propõem a identificação de diversos padrões de significados, estabilizados 

provisoriamente na cultura, os quais agem como narrativas compartilhadas a respeito do 

valor, do papel, do propósito, e da finalidade do trabalho na vida humana. 

Para MOW (1987) a investigação sobre significados do trabalho se orientam em 

torno de três dimensões fundamentais: a Centralidade do Trabalho, representada através 

do nível de atenção e importância que um indivíduo atribui ao trabalho na estruturação 

de sua vida em um determinado momento; as Normas Sociais sobre o Trabalho, que 

aparecem como derivações dos valores morais relacionados ao trabalho; e os Resultados 

Valorizados do Trabalho, representados pelas expectativas das pessoas sobre seu 

trabalho, o que elas esperam conseguir, a função que esse trabalho exerce em suas vidas 

e as necessidades que conseguem ser atendidas por meio da atividade laborativa. 
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Tolfo e Piccinini (2007) destacam que no Brasil as variáveis apontadas pela equipe 

MOW são fortemente utilizadas para o estudo dos fenômenos ligados aos significados do 

trabalho, se remetendo às suas formulações como estrutura base para a construção de 

ferramentas de pesquisa científicas, a exemplo de Borges (1997) e Oliveira et al. (2004). 

Borges e Filho (2001) acrescentam:  

Aborda-se o significado do trabalho como uma cognição subjetiva, histórica e 

dinâmica, caracterizado por múltiplas facetas que se articulam de diversificadas 

maneiras. É subjetiva, apresentando uma variação individual, a qual reflete a 

história pessoal de cada um. É social, porque além de apresentar aspectos 

compartilhados por um conjunto de indivíduos, reflete as condições históricas da 

sociedade, na qual está inserida. É dinâmica, no sentido de que é construto 

inacabado, em permanente processo de construção. Decorrente disto, sua 

caracterização varia conforme seu próprio caráter sócio-histórico. (Borges & 

Filho, 2001, p. 179).  

Dessa maneira, as correntes que se debruçam de forma geral sobre os estudos dos 

significados do trabalho tendem a entendê-los como uma manifestação interpretativa 

socialmente compartilhada como apontam Rosso, Dekas e Wrzesniewski (2010). Sendo 

assim é possível inferir que signos vão sendo atribuídos ao trabalho e que os mesmo 

possuem uma capacidade alta de inserção em vários grupos sociais, o que corresponde a 

geração de uma leitura semelhante do que é o trabalho para várias pessoas, 

independentemente da ação de trabalho propriamente dita, ou seja, da atividade que se 

realiza, as pessoas têm uma mesma compreensão do que é trabalhar, e mesmo que essa 

compreensão seja superficial ela acaba ganhando força em função da sua amplitude e 

adesão. 
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Sentidos: 

Apesar de muitas vezes encontrarmos referências dos estudos sobre sentidos e 

significados do trabalho associando esses dois elementos e definindo-os como um mesmo 

construto, existe também uma outra linha de estudos que reconhece a interação dialética 

entre os dois construtos mas define-os distintamente (Andrade, Tolfo, & Dellagnelo, 

2012), aqui adotaremos a segunda linda de análise. 

A partir da compreensão dos sentidos do trabalho como um elemento distinto, este 

pode ser definido como um efeito da ação do homem, que se estrutura em uma unidade 

afetiva constituída por três componentes, sendo eles, a coerência, a significação e a 

orientação, como relata Morin (1996). 

Andrade, Tolfo e Dellagnelo (2012, p. 205) apontam que esses componentes 

correspondem respectivamente a “(...) harmonia ou o equilíbrio que alguém espera entre 

sua vida interior e sua vida em sociedade, a qual ocorre por meio de atos de engajamento 

orientados por um propósito transcendental.”; “(...) o respeito à forma que o indivíduo 

apreende, compreende e define o trabalho, bem como o valor ou a importância que aquele 

atribui a este.”; “(...) e um propósito, uma intenção, um objetivo pessoal que guia as ações 

da pessoa.”. 

Reconhecendo os elementos que compõem a estrutura dos sentidos do trabalho, 

identifica-se que a constituição dos sentidos se dá, inevitavelmente, a partir das 

experiências concretas vivenciadas por cada sujeito, partindo da ligação imanente que se 

apresenta entre a realidade e os sujeitos que a experienciam (Coutinho, 2009). Sendo 

assim entende-se que: 

 Os sentidos são uma produção pessoal decorrente da apreensão individual dos 

significados coletivos, nas experiências cotidianas. É importante ressaltar as 
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transformações porque passam os sentidos e os significados, uma vez que são 

construídos em uma relação dialética com a realidade. (Tolfo et al., 2005, p. 9). 

Quando reforçam a relação dialética entre sentidos e significados Tolfo et al. 

(2005) estão ao mesmo tempo alertando sobre a necessidade de considerar na análise dos 

fenômenos o fato das ligações fundamentais que os sentidos desenvolvem com a 

produção coletiva de signos permanentes, expressa sobre a interpretação dos significados, 

isso tudo em um movimento de duplo sentido (Coutinho, 2009). 

Atividade: 

Pensar no trabalho como atividade humana dirigida e pré-concebida faz com que 

consigamos apreender a inter-relação direta entre os sentidos e significados do trabalho. 

Neste contexto a atividade aparece relacionada como um elemento que se interpõe na 

referida relação e que gera uma série de produtos. Sendo assim, entre as premissas 

fundamentais do conceito de atividade está a ideia de que ela representa uma mediação 

entre o homem e os objetos da realidade ( Libâneo & Freitas, 2006). 

Bulgacov et al. (2014) coloca que segundo o pensamento vigotskiano: 

A atividade é mais do que um simples reflexo ou resposta a um estímulo externo, 

mas, sim, um processo de transformação do mundo e do comportamento humano 

por meio dessa relação entre o homem e o mundo que se dá pela e na atividade 

(Bulgacov et al., 2014, p. 4). 

Leontiev representa a geração de pesquisadores que vieram logo após Vigotski. 

Ele expande o modelo de estudo e desenvolvimento da atividade fazendo com que sejam 

também incluídas nas linhas de análise desse elemento, um sistema coletivo no qual as 

ações dos indivíduos e dos grupos se fazem importantes. O autor coloca a atividade como 
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forma de estudar os problemas de desenvolvimento da mente humana relacionando de 

maneira evidente os conceitos de consciência e personalidade. Bulgacov et al. (2014, p. 

4) evidenciam então que na visão de Leontiev  “A estrutura da atividade constituir-se-á, 

então, das necessidades humanas, dos seus motivos, propósitos e condições. Através da 

atividade, o homem não apenas se relaciona com o mundo, mas o produz e é produzido 

por ele.” 

Bulgacov et al. (2014) ao discorrerem sobre as postulações de  Leontiev, chamam 

a atenção para um fato importante, evidenciando que psicologicamente a atividade se 

caracteriza como um processo que coincide com o objetivo que direciona o sujeito a 

realizá-la, ou seja, coincide com o motivo pelo qual o próprio processo foi deflagrado, o 

que segundo Engeström (1987), torna a atividade uma estrutura mediadora complexa que 

compõe uma formação plural e sistêmica.  

A partir da dinâmica que cada um dos elementos apresentados (significados, 

sentidos e atividade) destaca, o processo de significação se apresenta como uma proposta 

relevante de estudo e análise do trabalho, entendendo sua constituição processual em 

torno das perspectivas objetivas e subjetivas dos sujeitos-trabalhadores. Dessa maneira, 

o processo de significação se faz evidente, na medida em que a atividade de trabalho é 

questionada sobre sua motivação, objetivos e necessidades (Bendassolli & Coelho, 2015), 

revelando assim o movimento dinâmico construído na relação dialética dos conceitos, e 

que ganha forma nas representações que se criam social e culturalmente ao longo das 

histórias de vida de cada indivíduo.  
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3- Método 

 

3.1 Modelo da Pesquisa 

 

Esta produção apresenta uma proposta metodológica baseada na pesquisa 

qualitativa, que segundo Gray (2012) expressa-se de forma altamente conceitual, sendo 

desenvolvida em um contexto natural, da “vida real”, retratando muito mais que uma 

seção transversal de eventos, podendo evidenciar como e por que as coisas acontecem. 

O autor esclarece ainda que a pesquisa qualitativa não se constitui a partir de uma 

teoria ou abordagem metodológica unificada, podendo adotar várias posturas e métodos, 

estando entre eles o uso de observações, entrevistas, questionários, análise de 

documentos, entre outros. 

Dessa forma, para González-Rey (2002) a pesquisa qualitativa é guiada para a 

produção de conhecimentos e o desenvolvimento da teoria, através da compreensão dos 

significados singulares que os sujeitos atribuem às suas experiências. Tomando por base 

essas premissas, este trabalho desenvolveu sua investigação relacionando três conceitos 

fundamentais: sentidos, significados e atividade de trabalho. Essa associação dá origem 
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ao processo de significação, que pode ser definido como a relação de interdependência 

sentido-significado na dinâmica de constituição pessoal, baseada na interação com a 

atividade, considerando as determinações contextuais e o jogo interno de sujeição e 

pessoalização (Bendassolli & Gondim, 2014; Clot, 1999, 2008). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo teórico do processo de significação 

Fonte: Bendassolli, P. F., & Coelho-Lima, F. (2015). Psicologia e trabalho informal: A perspectiva dos 

processos de significação. Psicologia & Sociedade, 27(2). 

 

O modelo apresentado refere-se a uma forma de compreensão dos construtos 

identificados vinculando-os interativamente, estando, atividade, sentidos e significados 

expressos como dimensões de um mesmo processo, no qual dialogam dialeticamente. Os 

elementos externos à tríade central nesse modelo favorecerão a reflexão crítica 

expressando a importância do contexto para o entendimento do fenômeno investigado e 

em desenvolvimento. 

Tolfo e Piccinini (2007) apontam uma questão importante quando refletimos sobre 

a adoção do modelo de processos de significação, pois afirmam que o sentido do trabalho, 

por sua atribuição psicológica e social, acaba apresentando variações, por se derivar do 

processo de atribuir significados, relacionando-se diretamente às condições históricas da 

sociedade, sendo assim um construto sempre inacabado. 

3.2 Definição do Público Alvo 
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O delineamento dos participantes da pesquisa foi construído em torno de 

trabalhadores que atuam no ciclo completo da produção e comercialização artesanal, 

especificamente no setor de transformação de matérias-primas naturais, estabelecidos na 

região da Grande Natal/RN, que possuíssem ou não vínculo formal de trabalho. A 

constituição do número de participantes foi elaborada por conveniência, totalizando 20 

sujeitos que compuseram a construção do corpus da pesquisa. 

Entendendo essa constituição, a presente pesquisa compreendeu como artesão, 

alvo da investigação, o indivíduo que de forma individual exerce um ofício manual, 

transformando a matéria-prima bruta ou manufaturada em produto acabado, tendo o 

domínio técnico sobre materiais, ferramentas e processos de produção artesanal na sua 

especialidade, criando ou produzindo trabalhos que tenham dimensão cultural, utilizando 

técnica predominantemente manual, podendo contar com o auxílio de equipamentos, 

desde que não sejam automatizados (PAB, 2012). 

Os critérios de exclusão se relacionam aos seguintes fatores: indivíduos que 

realizem o processo de produção no qual predomina a utilização de máquinas durante a 

execução das ações de trabalho; indivíduos que realizam uma ação artesanal, que não é 

suficiente para que o produto esteja terminado, não aplicando um desenho próprio e que 

não tenha preocupação com o acabamento dos produtos; indivíduos que realizam apenas 

uma etapa do processo de trabalho desconhecendo os demais necessários para a 

finalização do produto.  

O acesso a esse público se deu por meio de estratégias que envolveram contato 

direto em locais específicos da região onde tradicionalmente as atividades artesanais são 

desenvolvidas, e ainda por meio da estratégia de “bola de neve”, a partir de indicações de 

pessoas que se encaixassem nos critérios da pesquisa. 

3.3. Caracterização dos participantes 
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O grupo de 20 trabalhadores que participaram da pesquisa foi composto por 18 

mulheres com idades que variam de 33 a 62 anos, e 2 homens com as idades de 40 e 46 

anos. 

Do grupo de mulheres, 12 já haviam trabalhado em outras atividades antes de se 

firmar como artesãs, as outras 6 iniciaram sua vida laboral na atividade artesanal. O tempo 

médio de trabalho com artesanato no público feminino é de 12 anos. 

Ainda sobre o grupo feminino, 7 delas representam, através de seus trabalhos, a 

base econômica de desenvolvimento de toda a família. As outras 11 participantes dividem 

com filhos e companheiros as responsabilidades financeiras do sustente de seus lares. 

Todas as mulheres iniciam o aprendizado das técnicas e ações artesanais dentro 

do seio familiar, e do mesmo modo, a totalidade do grupo repassa os conhecimentos 

adquiridos para as novas gerações das suas respectivas famílias, sendo que 10 

participantes afirmam já terem familiares de gerações mais novas (filhos, sobrinhos, 

netos) trabalhando junto com elas em seus ofícios manuais. 

Os dois homens entrevistados já haviam trabalhado em outras atividades, e a 

média de atuação nos trabalhos com artesanato é de 15 anos. Os dois relatam ter aprendido 

o ofício com suas famílias, porém, diferente das mulheres, nenhum dois apresentou 

vontade ou intensão de repassar o conhecimento adquirido a seus filhos e/ou outros 

familiares de gerações mais novas. 

Os entrevistados são responsáveis pelo sustento de suas famílias, e no trabalho 

apenas com práticas artesanais, apresentam em seus relatos uma série de dificuldades 

oriundas da responsabilidade de manutenção desse grupo. Apesar disso, e de possuir 

conhecimento e experiência em outras ações de trabalho, nenhum dos dois pensa em 

abandonar as práticas artesanais, nem de associar o trabalho com artesanato à outra prática 
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laborativa. 

3.4 Procedimentos de identificação e análise dos dados 

 

Na busca de construir informações relevantes ao desenvolvimento da pesquisa, se 

propõe aqui, a interseção de duas estratégias, definidas em alinhamento com a perspectiva 

teórica da analise dos sentidos, significados e da atividade de trabalho desenvolvida no 

fazer artesanal. Nessa realidade a atividade de trabalho ocupa um lugar central na 

discussão da pesquisa, e espera-se que ela constitua uma via de acesso interativo aos 

sentidos e significados atribuídos ao trabalho. Para a consideração e análise dos sentidos 

e significados se estabelece uma das estratégias de identificação das informações, 

compreendida no papel da entrevista narrativa com foco na história de vida no trabalho. 

Autores como Jovchelovitch e Bauer (2008) evidenciam que a entrevista narrativa 

procura esclarecer como determinadas ações são projetadas, entram em execução e 

podem ser também retrospectivamente acessadas pelos indivíduos, buscando ainda a 

compreensão dos motivos associados a tais ações.  

A entrevista narrativa nessa pesquisa se apresenta de maneira semiestruturada 

abordando especificamente questões relacionadas ao processo de significação do trabalho 

de forma ampla para o contexto investigado, abordando dimensões como: constituição, 

relações sociais e interpretação da realidade de trabalho. 

A entrevista foi desenvolvida segundo o modelo de Gioia, Corley e Hamilton 

(2013), que implica no contato com os dados sem a necessidade de um elaborado 

aprofundamento teórico anterior, mas que não implica necessariamente em uma 

“suspensão total” da teoria, indo a campo com o que Glaser (1978) denomina de conceitos 

sensitivos, concepções axiais que se situam na essência de compreensões compartilhadas 

de forma global entre os indivíduos.  
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Associada à entrevista narrativa foi utilizada a produção de imagens 

representativas do trabalho artesanal. Os participantes foram convidados a 

confeccionarem uma imagem fotográfica dos seus ambientes de trabalho e/ou de suas 

produções, buscando apresentar através da foto algo que representasse, na visão deles, o 

trabalho que realizam. Essas imagens foram utilizadas como elementos disparadores das 

narrativas, sobre os quais os participantes puderam esclarecer abertamente como e porque 

aquela imagem corresponde diretamente à sua atividade de trabalho. 

Os dados identificados foram administrados em três níveis de ordenação e análise, 

seguindo ainda o modelo proposto por Gioia et al. (2013). No primeiro nível, identificou-

se no discurso dos sujeitos da pesquisa, uma grande variedade de conceitos, que segundo 

os autores podem ser reconhecidos através de definições, dadas em suas narrativas, sob 

as quais são lançadas interpretações particulares de cada entrevistado. 

 Na medida em que a pesquisa progride, e após a identificação dos conceitos nas 

narrativas, buscou-se identificar as semelhanças e diferenças entre eles, o que acabou por 

reduzi-los a números mais gerenciáveis, e permitindo o surgimento do segundo nível de 

análise, a criação de categorias temáticas ou descritores (que foram organizados 

preferencialmente mantendo os termos utilizados pelos próprios participantes). Seguindo 

o fluxo associativo, apresenta-se a terceira etapa de análise, que é caracterizada pelo 

surgimento de dimensões globais que buscam descrever e explicar o fenômeno estudando 

através da consideração do agrupamento das etapas anteriores. 

Os sentidos, significados e a atividade, que constituem a tríade do modelo teórico 

já exposto, foram concretamente abordados na terceira etapa de análise, e a partir das 

associações articuladas na discussão, empreendeu-se o acesso a dimensões que englobam 

as generalizações compartilhadas socialmente (significados) MOW (1987); as 

apropriações pessoais que tornam o trabalho dotado de propósito e valor (sentidos) 
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(Morin 2007); e a ação intencional, que se direciona simultaneamente para o sujeito, para 

os outros e para o objeto da atividade (Bendassolli, 2012). 

 

 

4 – Resultados e Discussão 

 

Respondendo ao modelo de identificação e análise de dados proposto por Gioia et 

al. (2013)  apresentado na sessão anterior, aqui discutiremos a construção do corpus da 

pesquisa, baseando-se nas três etapas de discussão propostas. Inicialmente, será 

apresentada a forma de identificação dos conceitos presentes nas narrativas que foram 

construídas por cada participante, esses conceitos são fundamentais para a análise do 

processo de significação, pois representam os significados difundidos socialmente e 

compartilhados pelo público alvo desta produção. 

Seguindo a linha de trabalho, serão apresentadas as categorias temáticas oriundas 

dos agrupamentos dos conceitos identificados. Tais categorias serão discutidas com o 

intuito de evidenciar o sentido que se constitui na definição dada por cada sujeito, e como 

esse sentido se expressa através de uma visão que, apesar de individual, se extrai do que 

é comum ao grupo. 

Por fim, o processo de agrupamento dos dados identificados dá origem a grandes 

dimensões globais, que serão analisadas à luz do processo de significação, buscando 

apresentar interpretações particulares do grupo investigado, e a interligação dos 

elementos desse processo que favorecem o desenvolvimento das ações do trabalho 

artesanal. 
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4.1 – A identificação dos conceitos nas narrativas e a definição das categorias 

temáticas 

 

As narrativas construídas pelos participantes são a base de onde os conceitos sobre 

o trabalho foram “pinçados”, elas evidenciam, principalmente, a constituição da 

realização do trabalho de cada sujeito, expressa pelos relatos da atividade, porém retratam 

de forma indissociada outras esferas de vida do narrador, como a dinâmica familiar, 

relações grupais, interações sociais, desenvolvimento educacional, posição econômica 

entre outras. 

Todo o processo de investigação inicia com a produção de uma imagem 

fotográfica. Cada artesão produziu uma ou mais imagens que deveriam representar, na 

visão particular de cada um, a atividade de trabalho que realizam. Para os que produziram 

mais de uma imagem, foi solicitado que eles escolhessem apenas uma que melhor 

atendesse ao objetivo proposto e repassado a eles. No final apenas uma imagem foi 

utilizada como elemento disparador das narrativas, e serão elas as fotografias 

apresentadas mais adiante no processo de discussão. 

As imagens delimitaram a linha de discussão da narrativa à história de vida no 

trabalho, colocando esse contexto sempre no cerne do processo de historiação das ações 

laborativas. Porém, as práticas da atividade artesanal geralmente envolvem a vida do 

sujeito como um todo, portanto, fica mais difícil estabelecer uma divisão clara entre as 

várias esferas que constituem a vida dos sujeitos, o que torna a narrativa um movimento 

intercalado de ações de trabalho que se estruturam na vida, família, na comunidade, nas 

relações grupais, ou seja, em toda a dinâmica social na qual o sujeito está inserido. 

Entendendo essa realidade os autores Gioia et al. (2013) apontam que são 

considerados conceitos nas narrativas as construções da história de vida dos participantes, 
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abordados na pesquisa com foco no trabalho, sob as quais cada sujeito interpreta e define, 

dando a elas um nome que a represente, discorrendo sobre elas e articulando as ideias de 

maneira conjunta e concatenada, em busca de evidenciar sua perspectiva e visão como 

protagonista das ações. 

Cada conceito passa pela interpretação o participante, mas também pela análise 

do pesquisador, pois a leitura das narrativas transcritas proporciona a reflexão e o 

reconhecimento conceitual. Após essa identificação, cada conceito foi inserido em um 

registro separado, representativo de cada participante, e reservado junto com a definição 

dada por cada narrador.  

Por vezes, nas narrativas, um mesmo conceito se apresenta mais de uma vez, e se 

este não tiver sido definido de forma imanente pelo participante (dentro da própria 

narrativa e sem interferência do entrevistador), ao final da narrativa ele foi retomado de 

maneira exmanente (através de uma questão direta do entrevistador que retome o 

conceito) para que sua definição ficasse clara, ação fundamental para a etapa de 

categorização seguinte. As definições dos conceitos trouxeram aos participantes a 

possibilidade de apresentar de forma particular, suas análises das ações de trabalho e 

como cada uma delas pode ser representada nas esferas discutidas na história de vida no 

trabalho. 

A etapa de identificação dos conceitos apresentou 168 itens diferentes (Apêndice 

I) que foram registrados a partir das 20 entrevistas realizadas, apresentando uma média 

de 8 conceitos por entrevista, levando em consideração que só entraram para a listagem 

de conceitos válidos, aqueles que foram apresentados e definidos pelos participantes nas 

suas narrativas. Essa ação pode ter acontecido de maneira imanente ou exmanente, 
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respeitando critérios como: o grau de conhecimento do individuo, seu juízo de valor, sua 

interpretação contextual e as associações feitas para fomentar a explicação.  

 

Definição das categorias temáticas: 

 

As categorias temáticas do estudo foram definidas a partir do agrupamento dos 

168 conceitos. Para a realização dessa ação, as definições de cada conceito foram 

estudadas, e quando se remetiam a ações semelhantes, abordando um mesmo contexto, 

atividade, material ou recurso, deram origem às categorizações. 

Como referência, os conceitos que conseguiam representar melhor os 

agrupamentos definidos, assim como as definições apresentadas pelos narradores, foram 

tomados como título das categorias, entendendo que cada um deles explicita o “espírito” 

da discussão, evidenciando assim as subdivisões discursivas representativas das histórias 

de vida no trabalho, do público de artesãos investigado. 

No total, 10 categorias temáticas foram definidas com variação numérica de 

conceitos agrupados que vão de 6 a 39, como podemos ver na Tabela 1. Uma 

característica importante para a categorização realizada é que, apesar de abordar conceitos 

definidos por pessoas diferentes, os agrupamentos se remetem a uma “consciência 

coletiva” do grupo investigado, demonstrando que as temáticas discutidas perpassam a 

constituição do trabalho artesanal de forma geral, respeitando as particularidades de cada 

participante. 
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CATEGORIA TEMÁTICA 

NÚMERO DE CONCEITOS 

ASSOCIADOS 

VIDA 22 

TRADIÇÃO 9 

ARTESÃO 24 

CRIAÇÃO 27 

TRABALHO 39 

RESULTADO 12 

FISCALIZAÇÃO 6 

CONFLITO 10 

COLABORAÇÃO 7 

RELAÇÕES 12 

Tabela 1. Número que conceitos agrupados por categoria temática. 

 

As categorias temáticas que se originaram apresentam discussões importantes 

sobre o fazer laborativo do artesão, e indicam as principais representações que envolvem 

a sua constituição como sujeito que trabalha, assim como as repercussões psicossociais 

do trabalho, revelando aspectos culturais, sócio demográfico e econômicos, que podem 

funcionar como impulsionadores  ou dificultadores da execução da atividade, em um 

diálogo direto com as várias políticas sociais implantadas no meio investigado. 

A Figura 2 apresenta as categorias temáticas definidas, seguidas de seus conceitos 

agrupados. Cada uma das dez categorias tem uma representatividade significativa na 

história dos participantes, como veremos a seguir em suas definições. 
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Categorias definidas: 

 

VIDA:  

Reflete particularidades do cotidiano do artesão, apresentando a forma como eles 

se enxergam, as suas principais necessidades, perspectivas de futuro, e rituais instalados 

em suas rotinas do dia-a-dia. 

 

TRADIÇÃO: 

Representa a perpetuação das características da atividade de trabalho, demonstrando um 

forte enraizamento em ações que passam por várias gerações de famílias que se dedicam 

ao trabalho artesanal. 

ARTESÃO:  

Apresenta uma autoimagem do trabalhador artesanal, elencando as características 

objetivas do que é ser artesão, e suas aspirações profissionais. 

CRIAÇÃO: 

Demonstra as particularidades o movimento de elaboração do produto artesanal, 

suas formas, valores, modelos, a necessidade de originalidade para se manter como um 

produto competitivo, e ter espaço no mercado. 

TRABALHO: 

Representa os elementos essenciais para a realização das ações de trabalho 

artesanal: ferramentas, recursos, instrumentos, etapas, meios, modelos de produção e 

riscos. 
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 RESULTADO: 

Compreende as consequências da realização do trabalho artesanal, que podem ser 

esperadas ou não, assim como a administração dos resíduos produtivos. 

FISCALIZAÇÃO: 

Apresenta as principais ações de vigilância e controle da atividade de trabalho, e 

as controvérsias identificadas pelos trabalhadores. 

CONFLITO: 

Representa as principais problemáticas existentes nas relações ligadas ao trabalho 

artesanal, que se vinculam aos próprios artesãos, às instancias de organização e à relação 

com os clientes. 

COLABORAÇÃO 

Faz referência às parcerias estabelecidas para o alcance mais rápido dos objetivos 

que são comuns aos trabalhadores artesanais. 

RELAÇÕES: 

Apresenta os vínculos estabelecidos entre os vários personagens envolvidos na 

aquisição de matérias primas, produção e comercialização dos produtos artesanais. 

Através da analise das representações trazidas pelas categorias temáticas, é 

possível identificar a profundidade das ações desempenhadas pelo trabalhador artesanal, 

entendendo que a atividade de trabalho é o objeto concreto que promove a ligação dos 

signos compartilhados socialmente, com as apropriações individuais construídas por cada 

sujeito.  

Na continuidade da ação metodológica de associação contextual, as 

categorizações foram novamente agrupadas buscando o estabelecimento de dimensões 
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globais que promovessem generalizações amplas para que se empreendam as discussões 

do processo de significação.  

 

 

 



77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Agrupamento conceitual em categorias temáticas.
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4.2 – As dimensões Globais e a análise da significação do trabalho. 

 

O critério utilizado para o agrupamento conceitual foi novamente empreendido, 

agora para o agrupamento das categorias temáticas. Sendo assim, as definições de cada 

categoria foram analisadas buscando aproximações que unissem seus objetos de 

discussão, o que deu origem a três dimensões globais, sendo elas denominadas: “Uma 

vida de tradição” (engloba as categorias: vida e tradição); “O artesão que trabalha e cria 

resultados” (engloba as categorias: artesão, criação, trabalho e resultados); e por fim 

“Relações fiscalizadas de colaboração e conflito” (engloba as categorias: fiscalização, 

conflito, colaboração e relações), compreendendo assim o último movimento associativo, 

sobre o qual o processo de significação será discutido. Na discussão das dimensões 

globais, as falas e fotos registradas nas entrevistas serão apresentadas com nomes 

fictícios, escolhidos pelos próprios participantes, na busca de empreender o sigilo da 

pesquisa. 

 

4.2.1 – Uma vida de tradição 

 

A primeira dimensão global se estabelece nas histórias narradas, apontando o 

quanto a vida de cada sujeito se organiza em função da realização de seu trabalho. Do 

mesmo modo, o trabalho do artesão é pensado e programado dentro das rotinas de vida já 

estabelecidas. Essa configuração, que associa diretamente a vida ao trabalho, acaba por 

envolver as pessoas que estão diretamente ligadas ao trabalhador artesanal, sendo assim, 

suas famílias têm um forte papel, por constituírem o grupo social mais próximo, 

funcionando na maior parte das vezes como um grupo de apoio, suporte e manejo da 

própria atividade. A importância desse grupo é muito relevante na vida do trabalhador 

artesão, tendo em vista o seu alto grau de envolvimento. E é na família que se maneja as 
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principais estratégias de manutenção da atividade de trabalho, implicando na passagem 

do ofício artesanal de maneira intergeracional, em geral, de pais para filhos. 

Saviani (1998) esclarece que a organização do trabalho artesanal ao longo da 

história se configurou de diversas formas, uma das mais presentes e relevantes, é a 

organização do trabalho em torno dos grupos familiares, que na idade média, por 

exemplo, foi a base para o desenvolvimento das corporações de ofício. Na atualidade a 

estrutura familiar ainda é uma importante força promotora do desenvolvimento das 

atividades artesanais, e isso fica claro na fala dos participantes quando dizem: 

 

“Passei 20 anos trabalhando em circo, o meu pai era circense, a família toda. 

Meu pai era artesão também, quando nós chegávamos em uma cidade com o circo 

ele ia vender artesanato nas feiras também, o artesanato já vem de família, eu 

trabalho com artesanato a mais ou menos uns 30 anos, eu faço mais coisas do 

que meu pai fazia, trabalho com escultura, faço pintura em quadro, faço colares 

e acessórios e hoje eu vivo só do artesanato (...)”. (José) 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imagem disparadora da narrativa de José (acessórios). 

Fonte: Criação Fotográfica 
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“(...) esse é um material que eu e meu marido desenvolvemos e nós fornecemos 

para vários lugares, então esse trabalho nos fez bem conhecidos. Também somos 

conhecidos por que isso ai vem também de família, o pai do meu marido e o meu 

cunhado já fazem isso a muitos anos só que com outros materiais, ai começamos 

a fazer do nosso jeito, então isso envolve toda a família e a gente fica bem 

conhecido. (...)” (Fátima) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Imagem disparadora da narrativa de Fátima (luminárias) 

Fonte: Criação Fotográfica 

 

“(...) eu faço bruxas há 12 anos, bruxas são as bonecas de antigamente, e quando 

o povo vê lembram logo de mim, agora aqui em Natal tem muita gente que faz 

bruxas, mas alguns anos atrás eu era a maior produtora de bruxas, pode 

perguntar a qualquer um, todo mundo sabe que sou eu. As vezes eu tava em casa 

e as pessoas me ligavam falando “passou na televisão as suas bruxas, eu vi você”, 

então todos me reconhecem nas minha bruxas. E me reconhecem também porque 

essas bruxas já estão na minha família a muito tempo, eu tenho uma família muito 

grande e várias pessoas fazem bruxas, mas eu sou quem faço melhor (...)”. (Ana) 
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Figura 5. Imagem disparadora da narrativa de Ana (bonecas de pano). 

Fonte: Criação Fotográfica 

 

O fator da tradição, concretizado a partir do conhecimento repassado entre 

gerações, é forte nos relatos dos participantes, contudo, fica evidente que a ação 

transmitida entre gerações é também renovada, aprimorada por quem tem mais aptidões 

no domínio e manejo técnico.  

Sendo assim, ao mesmo tempo em que a ação de trabalho tem um caráter de 

continuidade, essa atividade continuada expressa novas formas de organização e 

aplicação nos contextos sociais em que está inserida, o que acaba demandando das 

pessoas que a realizam, uma estruturação própria de vida que promova a adaptação do 

trabalho às necessidades atuais. 

Mais uma vez a relação dinâmica entre as rotinas de vida e a organização do 

trabalho aflora nas discussões referentes aos fazeres artesanais. Alguns participantes 

relatam como a vida cotidiana está intimamente ligada às rotinas do trabalho: 

 

“sou muito solicitada pelos meus clientes, eles vão divulgando para as colegas o 

meu trabalho. Também trabalho nessa feira e amanhã é o ultimo dia que eu venho, 

porque minha mesa estava muito cheia e ontem eu vendi tudo, ai não tenho 

condições de vir mais porque já tem mais de mês que eu estou aqui, e acabou 

tudo. E é porque eu saio daqui as 22 horas e não vou pra casa dormir, quando eu 
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chego eu vou produzir, só depois que eu durmo, lá pelas duas ou três horas da 

manhã e 5:30 pras 6 horas eu tô acordada, ai faço as coisas em casa e quando 

dá 10 horas eu me sento um pouco, de 15 horas eu venho pra feira. A  rotina do 

artesão é pesada, é desse jeito, eu tenho que produzir todos os dias.”(Vanessa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Imagem disparadora da narrativa de Vanessa (livros educativos) 

Fonte: Criação Fotográfica 

 

“Foi a necessidade que me fez entrar nesse ramo. Eu trabalho com artesanato  a 

30 anos e eu vivo exclusivamente disso, é muito esforço, tem dias que a gente não 

dorme(...).”(Claudia) 

 

“A gente que é dona de casa, que cuida de criança, tem que manter a casa, e tem 

que produzir. Então quando a gente pega uma feira dessas, de dois meses, e a 

gente tem que tá todo dia aqui, todo dia vira dia de produção. Olhe, durante o dia 

eu sou dona de casa, sou mãe, eu sou tudo, e durante a noite eu viro coruja, não 

prego o olho, só trabalho, as vezes a gente não dorme, ou dorme duas horas por 

noite, e toma muito café na feira. Ai a rotina é assim: saímos da feira, ai vamos 

pra casa, ai produz  a noite. Durante o dia, trabalhando e voltando pra feira, e é 
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isso, mas vale a pena, quando vale a pena é bom pra gente. Quando eu sei que eu 

vou participar de uma feira grande assim eu tenho que fazer um estoque antes, 

mas as vezes o estoque que eu faço não é suficiente pra feira, ai a gente tem que 

trabalhar. Por exemplo, você ta vendo aqui a minha situação ne? Trazer o 

material pra feira pra ir produzindo, vendendo e produzindo pra ir repondo, ou 

pra no outro dia trazer pra repor, ou levar pra casa pra produzir e trazer pra 

repor. Isso por que as vezes a gente vem pra uma feira dessas sem saber se vai 

ser bom ou se não vai, é um risco que nós temos que ter né? Mas quando é bom é 

assim, a gente tem que suar, andar  com peso pra todo lado, mas vamos lá!” 

(Claudia) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Imagem disparadora da narrativa de Claudia (enfeites de conchas). 

Fonte: Criação Fotográfica 

 

“Já faz mais ou menos 10 anos que eu trabalho com isso e só vivo disso. Eu viajo, 

trabalho em praias, em frente de shoppings, onde tem gente eu estou lá, em shows, 

em qualquer canto eu pego minhas coisas e vou (...). Eu tenho que trabalhar muito 

porque as minhas peças são um pouco chatas e fazer, eu trabalho com macramê, 

então o tempo que eu passo produzindo é muito, em um dia eu não consigo 

produzir quase nada, e o valor das peças pra produzir são caras, mas como eu 
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adquiro de muito, então cada peça que eu faço eu acabo não gastando muito, mas 

o tempo que eu levo pra produzir é muito grande, então os meus valores se 

constroem mais pela mão de obra mesmo.” (clara). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Imagem disparadora da narrativa de Clara (brincos). 

Fonte: Criação Fotográfica 

 

Claudia, Vanessa e Clara não são unanimidades no grupo investigado, 

praticamente todos têm rotinas intensas de trabalho para produzir e vender, 

principalmente quando participam de algum evento organizado para a venda do trabalho 

artesanal. 

A organização do trabalho artesanal envolve uma série de elementos e não 

somente a simples execução de tarefas, o que intensifica ainda mais a pressão por 

produção, mantida a preocupação com a qualidade do produto que se desenvolve. Porto 

Alegre (1994) afirma que junto ao trabalho manual se encontra também uma atividade 

intelectual intensa, vivenciada na relação entre o autor e a obra que ele produz, 

evidenciando que o investimento produtivo artesanal precisa de tempo e de envolvimento 

prático do artesão, que no contexto discutido se torna cada vez mais escasso, tendo em 
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vista que nele busca-se de forma mais impulsiva, responder a uma lógica produtiva 

exigente associada a uma vida repleta de responsabilidades para sua manutenção. 

Sennet (2009) é um dos principais autores que evidenciam a intima ligação entre 

o trabalho manual e o trabalho intelectual, reforçando a necessidade de não investirmos 

na compreensão de que esses dois elementos se distanciam, mas sim entendendo o fazer 

manual como uma ação repleta de significados, expressos na prática pela atividade 

realizada, e que expõem ações concretas de análise, interpretação e aprimoramento dos 

contextos sociais aos quais fazem parte.  

Sendo assim, Santos (2007) aponta que o trabalho artesanal se mostra como uma 

grande atividade expositora das características dos grupos sociais que lhe deram origem, 

apresentando dentro do micro universo do trabalho, particularidades do desenvolvimento 

e das problemáticas que tais grupos têm em suas raízes. 

Salgado e Franciscatti (2011) nos chamam a refletir sobre os fatores da vida e do 

trabalho artesanal conjuntamente, relatando que: 

Como o fazer artesanal está correlacionado com a matéria-prima de alcance 

regional do artesão – que reflete o sistema de vida de sua região e assume aspectos 

que possibilitam suprir as variadas necessidades que as condições sociais locais 

apresentam – a obra produzida por meio deste ofício estabelece, necessariamente, 

a relação entre o homem e o meio através da representação simbólica da cultura, 

seja em seu caráter reprodutor, quando se limita a repetição, ou transgressor, 

quando há expressão singular (Salgado & Franciscatti, 2011, p. 7). 

 Nessa discussão podemos inferir então que além das peças, construídas pelo grupo 

de artesãos estudado, representarem sua região e as características do grupo social, a 

representatividade das tensões existentes neste trabalho, também abrangem as rotinas 

organizativas da vida dos sujeitos-trabalhadores. A partir disso, as significações 
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construídas giram em torno dos exercícios laborativos enviesados pela constante presença 

das exigências por produção, em uma dinâmica cotidiana que se estrutura na 

administração das diversas esferas de vida, em função da atividade que os artesãos 

realizam e desenvolvem. 

4.2.2 – O artesão que trabalha e cria resultados. 

 

A segunda dimensão global abrange inicialmente uma percepção própria do que 

é ser artesão, expressa de maneira contundente em todas as narrativas dos entrevistados. 

Essa autopercepção é fundamentada através do trabalho que realizam, haja vista que os 

participantes da pesquisa só se consideravam trabalhadores artesanais pela capacidade 

técnica, e artística, de manusear as matérias primas transfigurando-as em produtos 

acabados, o que demanda deles competências criativas e organizativas das ações práticas 

de trabalho. Cada produto acabado é visto como parte de um processo de 

desenvolvimento contínuo, e as consequências desse processo nem sempre são esperadas, 

o que demonstra que o foco das ações está na própria atividade, independentemente se 

ela terá como resultado a admiração do público, manifestada a partir do interesse de 

aquisição dos produtos. 

Percebendo-se como trabalhadores artesanais os entrevistados apresentam, em 

suas identidades laborais, os elementos que consideram essenciais na realização dos 

ofícios que desenvolvem: 

“Eu sou artesã, e o nome artesão já diz tudo, é o que faz, é o que cria, não é só 

você pegar um peça e copiar uma coisa que você vê na internet pra fazer igual, 

não! Você tem que criar! Eu acho que é isso, o artesão tem que criar, você tem 

que ter mentalidade pra inovar.” (Joana). 
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Figura 9. Imagem disparadora da narrativa de Joana (panos de prato) 

Fonte: Criação Fotográfica 

 

“Ser artesão, pra mim, é pegar a matéria prima, seja ela de qualquer reino, 

vegetal, animal ou mineral e transformar com as próprias mãos em arte, sem 

nenhuma intervenção de materiais industrializados.” (Pablo). 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Imagem disparadora da narrativa de Pablo (luminária) 

Fonte: Criação Fotográfica 
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“O meu artesanato é aquilo que eu mesmo faço, aquilo que a gente cria, uma 

coisa que você não sabe, mas aprende a fazer. Ai você monta e no final consegue 

fazer aquela obra. Como eu sou artesão eu pego uma peça assim e crio uma arte, 

pego uma coisa como uma pedra, um pedaço de madeira, e crio uma obra dali, 

você usa a criatividade.” (Renata). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Imagem disparadora da narrativa de Renata (panos de prato) 

Fonte: Criação Fotográfica 

 

 O relato dos entrevistados enfatiza a necessidade do fator criativo na configuração 

dos processos de trabalho. Não há artesanato sem que haja autenticidade, e uma 

particularidade própria impressa nas peças produzidas por cada artesão, colocando a 

capacidade de inovar, na ação natural de transformação da matéria prima, como um 

elemento que distingue o artesanato real de uma mera cópia, cópia essa que não teria a 

“alma” de um objeto feito com as mãos.  

 É importante notar também que a ação criativa, para além de uma prerrogativa 

fundamental que constitui a identidade do que é ser artesão, se apresenta também como 

um modo de caracterização do próprio trabalho. Entre as etapas do ciclo de produtivo 
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artesanal, o uso da criatividade é um fator distintivo que passa a conferir ao próprio 

trabalho o sentido e o valor de um verdadeiro artesanato, e que por sua vez, confere ao 

seu produtor a possibilidade de ser reconhecido pelos vários grupos sociais como um 

“verdadeiro artesão”. 

José, em um trecho de sua fala sobre a realidade das feiras de artesanato locais 

relata que: 

“Aqui entra muita gente que não faz artesanato, tem muita gente aqui com coisa 

comprada e que vem revender, se você observar mesmo tem muita coisa que não 

é feita pelas pessoas que estão aqui, se procurar você acha até coisa 

industrializada.” 

Essa fala ilustra bem a ausência do reconhecimento do grupo de artesãos para 

aqueles indivíduos que organizam a confecção dos produtos, ditos artesanais, de alguma 

forma que se distancie do uso da criatividade e da impressão de uma marca pessoal que 

conceda ao produto o valor de único. Podemos inferir a partir disso que concretamente, 

na construção da significação do trabalho, existe um conjunto de determinações que 

legitimam o que é ou não artesanato, e, por conseguinte, quem é ou não artesão como, 

por exemplo: a não utilização de ferramentas industriais, o domínio completo da 

concepção e da produção dos recursos, a perícia técnica das ações práticas e o uso da 

criatividade. Essas ações prescritas acabam por determinar os fazeres da atividade 

artesanal, compondo assim mais uma tensão presente na significação desse trabalho. 

Tal tensão se configura na seguinte questão: Se tais ações, tomando aqui o 

exemplo da exigência pela criatividade, são fatores fundamentais para o desenvolvimento 

do trabalho artesanal “verdadeiro”, a prescrição de um conjunto de normas que expressam 

o “como fazer” não limitaria a própria ação criativa? 
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Loup e Rakotovahiny (2010) discutem os contrassensos do fazer artesanal 

apontando que a criatividade é um símbolo de extrema valorização dessa atividade, e que 

os artesãos não abrem mão, porque ela reflete os fatores intelectuais inerentes à própria 

atividade, nos remetendo ao fato de que o trabalho manual é insuficiente para a obtenção 

de qualidade nos produtos construídos. A ele deve estar associado o elemento criativo, 

pois sem isso os artesãos não poderiam lançar mão do fator intelectual nas ações de 

trabalho, o que impossibilitaria, a esses trabalhadores, a construção e execução de um 

planejamento, tornando o trabalho, e seu produto, destituídos de sentido. 

Sendo assim, apesar de constituir uma etapa prescrita essencial do trabalho 

artesanal, a criatividade não é determinada em si, não se institui no fazer artesanal 

critérios definidores do que é criativo ou não, em geral, o que as narrativas apontam é que 

a criatividade está ligada a produção de algo único e distinto dos outros produtos, o que 

caracterizaria a impressão pessoal do artesão que construiu a peça final. Perrenoud (2012) 

discute essa tensão evidenciando que o fator criativo se liga diretamente à capacidade do 

artesão de promover condições adaptativas às suas peças, demonstrando que pode realizar 

um trabalho com elementos de improviso, mas que é marcado por uma forte noção de 

implicação pessoal. 

O produto artesanal é então uma peça responsável pela articulação de recursos 

técnicos, das habilidades, do investimento intelectual empreendido no seu projeto e da 

identidade particular de seu produtor, e como resultado, a peça artesanal ganha status 

cultural, representativo de um povo e de sua região. 

Esse resultado nem sempre significa que a peça artesanal se destaca em termos e 

compra e venda, e dentro do processo de trabalho dos artesãos, a expectativa da venda 

aparece somente em última análise, dando a entender que o foco das ações do processo 
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laborativo manual estaria na atividade construída. O resultado que a peça artesanal irá 

proporcionar aparece como preocupação, na maior parte das narrativas, após a sua 

produção, o que faz com que os resultados reais nem sempre correspondam ao que se 

espera. 

As seguintes falas exemplificam essa discussão: 

“Artesão é uma coisa que eu acho fantástica! Eu acho que ele deveria ter um 

valor maior, mas tudo na vida tem seu preço né? As pessoas vêm o nosso trabalho 

com bons olhos, eles não gostam muito de comprar, mas eles admiram, elogiam, 

eles conversam com a gente.” (Ana). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Imagem disparadora da narrativa de Ana (guarda volumes). 

Fonte: Criação Fotográfica 

“Quando a pessoa vê um trabalho como esse elas elogiam, as vezes eu digo assim 

“hoje é o dia do lindo” porque tem dia que a gente não vende nada, as pessoas 

vem aqui e só o que fazem é dizer “como é lindo”, mas não levam nada, por isso 

que eu digo “hoje é o dia do lindo”.  Porque as coisas não saem, as nossas vendas 

são poucas demais, eu não sei se é porque tem artesão demais, e tem feira demais 
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aqui em Natal não é? Porque antigamente não era assim, era restrito, mas agora 

em todo canto que você vá tem uma feira” (Elza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Imagem disparadora da narrativa de Elza (boneca de pano). 

Fonte: Criação Fotográfica 

 

A construção do produto, a preocupação com as peças e com os recursos que vão 

ser utilizados aparecem nas narrativas como grandes investimentos feitos pelos artesãos 

na elaboração de seus trabalhos, o que traz como expectativa a adesão do público, que 

como comentado anteriormente, nem sempre se concretiza na realidade. Porém, nem 

mesmo em função desse fato os artesãos deixam de produzir aquilo que acreditam, 

continuando a investir no aperfeiçoamento de suas peças, buscando torná-las cada vez 

mais diferenciadas e exclusivas.  

4.2.3 - Relações fiscalizadas de colaboração e conflito 
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A terceira e ultima dimensão global abarca elementos que, apesar de não 

constituírem ações diretas na prática produtiva artesanal, retratam fatores fundamentais 

para a promoção do trabalho socialmente. Aqui veremos que as principais características 

das relações vivenciadas entre os trabalhadores entrevistados, estão perpassadas de 

discussões originárias do modo capitalista de produção, como por exemplo: concorrência, 

mercado, desvalorização, disputa, a ausência de articulação grupal, contato com o cliente, 

etc. Apesar disso, a atividade artesanal ainda apresenta fatores de desenvolvimento 

colaborativo, e os artesãos apontam a necessidade de uma organização coletiva que lhes 

conceda espaço, valor e visibilidade social.  

Um fator chave na discussão dessa dimensão global se apresenta no papel das 

instituições reguladoras do Estado, que ao mesmo tempo, funcionam como ferramenta de 

promoção do trabalho artesanal, principalmente por intermédio de ações que buscam 

fazer com que esses trabalhadores estejam registrados em estratégias de formalização do 

trabalho, e que por isso, acabam por determinar que os trabalhadores não enquadrados 

nesse modelo, em algumas situações, sejam destituídos de direitos básicos, como o de 

expor seus produtos, e até mesmo, o direito de tê-los como propriedade, retirando de sua 

posse as peças produzidas. 

Em todas as narrativas construídas pelos artesãos a relação entre trabalhadores 

aparece como um fato importante para o desenvolvimento da atividade seja por que essa 

relação é problemática e atrapalha o a valorização do trabalho, ou mesmo por aparecer 

uma alternativa importante para o ganho de espaço no cenário social.  

 

“Ser artesã, até o momento pra mim é uma profissão ingrata. Porque existe entre 

os próprios colegas de arte uma rivalidade, um achando que o outro vai tomar 

sua frente, aquela competição sem nexo, porque a minha arte é uma, a dele é 
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outra, todos tem sua arte, ninguém tem nada igual, você não faz nada igual. Mas 

aos poucos eu tenho a esperança dessa rivalidade tornar-se em nada, e a gente 

procurar ter mais união pra conseguir coisas melhores do que nós temos agora.” 

(Miranda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Imagem disparadora da narrativa de Miranda (escultura em papel machê). 

Fonte: Criação Fotográfica 

 

“(...) As pessoas aqui dizem que trabalham em uma cooperativa, e eu sempre 

ajudo as amigas a vender as coisas, eu nem quero saber se elas vão agradecer ou 

não, porque eu penso que se é um grupo as coisas tem que ser assim. Mas também 

tem gente aqui nesse grupo que só pensa em si mesmo, aqui tem muita hipocrisia, 

muita mesmo, eu só venho porque eu gosto muito de estar aqui, gosto de algumas 

amigas, mas a pessoa que coordena esse grupo não quer saber de ninguém, só 

pensa nela, no que ajuda a ela e mais nada. Se não fosse eu e outra isso aqui já 
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tinha fechado, as pessoas não tem coragem de brigar com ela, mas eu falo memo.” 

(Maria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Imagem disparadora da narrativa de Maria (panos de prato) 

Fonte: Criação Fotográfica 

 

“Pra mim um dos maiores desafios é entre os próprios artesãos. Eu faço um 

trabalho, ai os outros vão ali, tiram um retrato, vão pra casa, fazem, e querem 

vender igual ao meu. Mas o que é que eu faço? Eu procuro fazer o melhor de mim. 

Ai elas copiam e dizem que fizeram mais não saiu igual ao meu. Meu produto tem 

três “b” bonito, bom e barato, não é que eu queira desvalorizar o das outras 

pessoas, mas eu vendo minhas coisas que são bonitas, baratas e vendem bem, 

quem mais está vendendo aqui sou eu. Eu já vi pessoas aqui que fotografou e 

tentou fazer mas não ficou igual ao meu, o meu é mais bonito. Então esse é o 

desafio, as pessoas não são criativas, elas esquecem que o brasileiro é criativo. 

O brasileiro é criativo na cozinha, nos somos criativos no futebol, nós somos 

criativos em tudo, e hoje em dia nós estamos percebendo que as mulheres também 
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são criativas e merecem valor. Agora meu lema é como o da Ford, vou vender 

barato pra vender mais.” (Fernanda). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Imagem disparadora da narrativa de Fernanda (blusa em crochê). 

Fonte: Criação Fotográfica 

 

“Meu maior desgosto é que os artesãos não são unidos. Você olha a classe dos 

motoristas é unida, a classe dos médicos é unida, a classe dos enfermeiros é unida, 

da saúde é unida, todo mundo é unido, menos os artesãos, eles não são unidos 

pra lutar por melhoria, então se os artesãos não abrirem os olhos e se juntar, pra 

se unir, pra lutar pelo nosso espaço, eu creio que neste ano que vai entrar a gente 

vai perder até os lugares que já conseguimos para expor, está é minha opinião.” 

(Laura). 
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Figura 17. Imagem disparadora da narrativa de Laura (panos de banheiro) 

Fonte: Criação Fotográfica 

 

Os trechos das narrativas de Miranda, Maria, Helena e Laura representam a visão 

da maioria dos artesãos entrevistados, que colocam a ausência de um senso de 

colaboração coletiva entre os trabalhadores como uma forte problemática, que impacta 

diretamente na atividade de trabalho. Refletindo sobre o fato, podemos enxergar que o 

contexto social colabora para o enfraquecimento dos vínculos entre trabalhadores 

diferentes, uma vez que a falta de políticas que estimulem a organização coletiva dessas 

pessoas, acaba por limitá-los a empreender suas ações produtivas no espaço da própria 

residência (como vimos em relatos registrados na primeira Dimensão), o que, 

possivelmente, colabora para que os trabalhadores considerem o seu núcleo familiar como 

o principal, quando não o único, espaço legítimo de aprendizagem e de construção das 

experiências advindas do manejo da atividade.  

Grangeiro (2015) discute essa faceta do trabalho artesanal evidenciando que:  

A realização da atividade artesanal no próprio domicílio torna a ocasião da 

produção, também um momento de aprendizagem – por parte dos aprendizes – do 

modo como o artesão mais experiente e habilidoso se relaciona com o objeto que 

está produzindo; e um momento de transmissão de conhecimento por meio de 

treinamento e desenvolvimento de habilidades, a partir da repetição e imitação 
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destes movimentos, perpetuando assim uma pedagogia do artesanato. (Grangeiro, 

2015, p. 83). 

 Tomando como base o conceito que a autora lança, a “pedagogia do artesanato” 

se reforça apenas no seio familiar, o que acaba por estimular a individualidade do 

conhecimento produzido, e seguindo essa ordem, incentiva a competitividade e a 

concorrência entre trabalhadores, o que contribui para que cada artesão busque apenas o 

alcance de interesses individuais, dificultando a criação de uma organização coletiva que 

vá além de um modelo de produção configurado nos cenários de cooperativas e/ou 

associações (também evidenciados como problemáticos, e que buscam privilegiar apenas 

os dirigentes), mas que consiga expressar as demandas, necessidade, desejos e aspirações 

desses trabalhadores. 

 O cenário de relações importantes na dinâmica do trabalho artesanal engloba, para 

além do contato entre artesãos, a interação destes com seus clientes, sejam tais clientes o 

consumidor final de seus produtos, ou os atravessadores que adquirem as peças artesanais 

para revenda, e também a vinculação dos trabalhadores às instituições governamentais 

que realizam a regulação do trabalho. 

 As narrativas apontam a relação com os clientes como um dos maiores desafios 

do trabalhador artesanal: 

“Pra mim o maior desafio é lidar com as pessoas, simples! Por que as pessoas 

são difíceis, tem muita gente que olha pra você com um olhar superior, como se 

você fosse um qualquer, nos vêm como um pobre coitado, então o difícil é lidar  

com as pessoas, fazer elas entenderem que isso foi uma coisa que eu escolhi pra 

mim, e eu espero trabalhar com isso o resto da minha vida, o mais difícil é 

trabalhar com as pessoas. Eu pego uma peça, dou um preço e a pessoa chega e 

diz ‘ moça isso tá muito caro, isso foi feito a mão, não é nem industrializado’. 
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Então eles acham que coisa industrializada vale mais do que um trabalho 

artesanal, que máquinas fazem mil coisas em um minuto e você passa pra fazer 

uma peça em três dias, quatro dias, as vezes até um mês pra fazer uma peça e as 

pessoas não entendem, elas não valorizam o artesanato.” (Mariana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Imagem disparadora da narrativa de Mariana (suporte para agulhas). 

Fonte: Criação Fotográfica 

 

“A maior dificuldade é quando o comprador vê a arte e não dá o valor que ela 

tem, sempre acha que é tudo muito caro, acha que poderia ser mais barato, não 

procura analisar o esforço que a gente faz, a energia que a gente gasta fazendo 

aquela peça com carinho, pra ser vendida.  As vezes aparece um atravessador, 

que a gente pede um preço como esse, ai ele quer comprar por menos de 50% 

desse valor, ai eu digo que faço por 180 reais, ai ele me pede pra tirar os 100, ai 

veja só, uma obra dessa, que me deu trabalho, eu posso vender por 80 reais? A 
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dificuldade da gente é essa, de o publico em geral valorizar a arte do artesão.” 

(Carina). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Imagem disparadora da narrativa de Carina (mini almofadas de garrafa pet). 

Fonte: Criação Fotográfica 

 

“(...) também não é justo que eu ponha uma loja aqui, eu não vou por uma loja se 

eu forneço pro meu vizinho do lado né? Fica ate antiético! Num dá né? E eles 

também não permitem isso, eles (os lojistas) mesmos falam “ vocês não podem 

vender bordado aqui” então só num evento como esse, ou num Brasil Mostra 

Brasil,  quando o Estado convida a gente, ou numa FIARTE, que nós fazemos a 

inscrição no PROARTE ai eles fazem uma seleção e a gente vai pros eventos, ai 

é uma forma pra gente vender ao turista e ao povo de Natal. Eu não tenho nenhum 

ponto fixo aqui na capital, passo o ano inteiro fornecendo para as lojas, apesar 

de não ter nenhum contrato com as lojas, é livre comércio mesmo.” (Márcio). 
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Figura 20. Imagem disparadora da narrativa de Márcio (toalha de mesa) 

Fonte: Criação Fotográfica 

 

“(...) quem faz renascença é outro sofrimento, imagine ai você ficar 5 meses pra 

fazer um vestido de renascença, e vender ele por 900 reais. Qual é o salário de 5 

meses de trabalho? Quanto é? Ai você chega num aeroporto e encontra esse 

vestido por 6 mil reais. Ai você chega num ateliê e encontra esse vestido, que foi 

levado daqui, e vê uma etiqueta de 12 mil reais, ou 15 mil. Quer dizer, a 

fabricante, a artesã mesmo que tem lá tendinite nos braços não consegue ter esse 

lucro, é meio ingrato isso, porque o atravessador sempre leva mais.” (Tânia). 
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Figura 21. Imagem disparadora da narrativa de Tânia (panos de prato) 

Fonte: Criação Fotográfica 

 

Os problemas na comercialização dos produtos artesanais acompanham os 

trabalhadores dessa área há muito tempo, e configuram outra tensão fundamental da 

significação desse trabalho. Rugiu (1998) aponta que historicamente as ações de venda 

dos produtos artesanais não estiveram sobre o domínio do próprio trabalhador, que em 

geral, passa essa atribuição a outra pessoa, detentora de competências comerciais, para 

sua realização.  

 Todos os entrevistados realizavam a ação comercial por conta própria, e 

entendendo a configuração histórica da conjuntura de venda do artefato artesanal, e 

contextualizando-a em uma configuração social capitalista, que coloca o cliente no centro 

da atividade comercial - sendo necessário sempre considerar sua visão em detrimento da 

necessidade de quem trabalha - é compreensível que a comercialização dos produtos 

ganhe status de grande desafio, e configure muitas vezes um dos elementos que mais 

desvalorizam as práticas de produção manual. 

 Além das dificuldades com os clientes diretos, a associação com a figura dos 

atravessadores configura outra relação de desvalorização da atividade de trabalho, pois 

em geral, o atravessador determina o processo de negociação buscando sempre adquirir 

o produto artesanal ao menor custo possível, com o objetivo de revendê-lo a altos preços, 

valorizando justamente as características de exclusividade, manualidade, tempo 

empreendido, qualidade dos materiais, etc., elementos esses que não funcionam para a 

aquisição de valor do produto quando adquirido diretamente de seu produtor (Cunha & 
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Vieira, 2009). Nesse cenário configurado pelas práticas de desenvolvimento capitalista, 

o valor associado à imagem de uma etiqueta ou marca se sobrepõe ao valor do próprio 

produto. 

 Sendo assim o trabalhador artesanal está submetido a diversas formas de 

exploração do seu trabalho, o colocando em um contexto de precarização, e por vezes, de 

marginalidade social. Politicamente, algumas ações são empreendidas com o discurso de 

proporcionar uma maior seguridade a esses trabalhadores, e elas são citadas nas narrativas 

como estratégias do Estado de controlar e regular a atividade, na busca de conferir aos 

trabalhadores um credenciamento que os reconheça como profissionais. 

 

“(...) ouvi falar que criaram um projeto de lei que agora nos torna profissionais 

artesãos. (...) Eu acredito que agora sendo artesãos profissionais virão coisas 

boas, nós não somos mais aquele tipo que começa a por uma mesa aqui  pra 

trabalhar numa feira e se a polícia vir eles vem e tomam tudo seu. Agora você 

mostra sua carteira de artesão e você mostra que é um profissional, então eu acho 

que nós estamos melhorando, alguns vereadores da região batalham e estão nos 

valorizando, e nos olhando. Eu acho que nós artesãos estamos caminhando bem, 

quem não faz coisas bem feitas vai ficando para trás, porque eu continuo falando, 

o povo brasileiro é muito criativo. Nós artesãos fazemos parte do PIB, se eu faço 

parte do PIB se eu conduzo o Brasil ao desenvolvimento, então nós estamos bem, 

nós estamos sendo olhados. Nós recebemos apoio, muitos aqui já são 

microempresários, já tem cnpj. Agora tem pessoas que não crescem, não tem 

visão, parece que não querem melhorar, se continuar assim não vão chegar em 

lugar nenhum. “ (Helena). 
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Figura 22 Imagem disparadora da narrativa de Helena (suportes, bolsa e sapatos de crochê). 

Fonte: Criação Fotográfica 

 

“O complicado é que não tem espaço pro artesão, os políticos não investem em 

nada pra nós, e ainda eles botam os ficais né? Ai não pode expor em qualquer 

lugar, não pode trabalhar na praia, nem no calçadão, são poucas as pessoas que 

eles escolhem pra ir nesses lugares. E se você não for cadastrado e for pego por 

la eles tomam suas coisas. E não é justo eu perder essas coisas que eu faço.” 

(Nathalia). 
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Figura 23. Imagem disparadora da narrativa de Nathalia (enfeites de feltro). 

Fonte: Criação Fotográfica. 

 

A estratégia de formalização do trabalho artesanal aparece nesse contexto como 

uma possibilidade do trabalhador não ter mais que se preocupar com a fiscalização, e com 

a possibilidade de perder seus produtos, haja vista que o artesão reconhecido pelo registro 

profissional estaria contribuindo para o desenvolvimento social, através da colaboração 

dos impostos e das arrecadações, e estaria resguardado pelo título conferido, garantindo 

através da regulação do Estado, que esse trabalhador tenha acesso ao direito de apresentar 

e vender seus produtos. Além disso, o trabalhador teria acesso a ferramentas econômicas 

que são apresentadas como favorecedoras das ações comerciais, que já foram destacadas 

como elementos problemáticos da relação entre artesão e cliente. 

 As ações de fiscalização e regulação do trabalho se tornam cada vez mais intensas 

na atualidade, elas buscam incentivar que os trabalhadores que ainda não se enquadram 

na face formal do modelo social e econômico de organização das ações de trabalho, 

passem a aderir a essa orientação. A justificativa das vantagens da formalização, 

construída nos preceitos das ações de trabalho capitalista, mascara o esforço que o modelo 

de produção atual empreende para captar essa parcela populacional de trabalhadores, 

garantindo que sua atividade contribua com as práticas de acumulação e desenvolvimento 

do capital, afirma Cardoso (2010), chamando então nossa atenção para a necessidade de 
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refletir e investigar a fundo tais práticas, no intuito de reconhecer suas bases de 

desenvolvimento, e as consequências reais que trazem ao sujeito que trabalha. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – Considerações Finais 

 

 A pesquisa empreendia foi idealizada e construída buscando representar, de uma 

forma clara e dinâmica, os desafios enfrentados pela atividade de trabalho artesanal ao 

longo da história, e através do relato de artesãos da Região da Grande Natal, enxergar as 
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vivências de trabalhadores desse campo por meio da significação do trabalho. A partir 

disso, buscou-se construir uma reflexão que justifique a necessidade de visualizarmos 

uma projeção de desenvolvimento para uma atividade, que se confunde com a própria 

constituição da vida social, devido a sua influência e contribuições milenares para a 

existência humana. 

Aqui foi possível conhecer um pouco da história de vida dos vinte participantes, 

a partir de um olhar focado nas ações de trabalho, mas que distintivamente contemplou a 

organização da vida de cada sujeito, e a forma como estes interagem entre si e com o meio 

social do qual fazem parte. 

A escolha por uma metodologia de trabalho qualitativa permitiu um contato 

aprofundado com os participantes, abrindo os horizontes da pesquisa a fatores que 

provavelmente teriam dificuldades de serem identificados através de instrumentos de 

análise objetivos. O uso de entrevistas narrativas trouxe como possibilidade, o encontro 

com facetas muito particulares da vida e do trabalho dos participantes, o que ajudou na 

compreensão dos elementos discutidos e no alcance dos objetivos propostos pelo 

trabalho. 

Dentre as proposições dessa pesquisa, o principal objetivo se constituiu na 

investigação do processo de significação do trabalho artesanal, buscando compreender 

através da história de vida no trabalho, como cada participante elabora a relação entre 

significados e sentidos do trabalho, expressa pela prática da atividade e construção do 

artefato artesanal. 

Essa investigação foi sendo elucidada através do modelo de análise desenvolvido 

pela pesquisa, estando este dividido em três etapas. Na primeira etapa, a identificação 

realizada nas entrevistas trouxe a tona uma série de significados, representados pelos 
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conceitos destacados das histórias que foram apresentadas. Tais significados 

representaram características que estão fortemente associadas ao elemento trabalho, como 

por exemplo: satisfação, realização, conhecimento, ensino, sustento, subsistência, 

sacrifício, entre outros. Graf e Coutinho (2011) relatam que elementos como esses são 

tradicionalmente identificados em pesquisas que perscrutam sobre o trabalho e seus 

significados, ressaltando que o fato de estarem sempre presentes se liga à característica 

base deste construto, de ser um recurso estável e socialmente compartilhado. 

Também durante a identificação conceitual, os sentidos do trabalho se fizeram 

presentes, principalmente expressos nas explicações de cada conceito, que explicitaram 

as peculiaridades de cada indivíduo na interpretação do signo que se difunde socialmente 

em larga escala. Essa interpretação particular aponta a apropriação desenvolvida pelos 

artesãos que consideram as suas próprias experiências e vivências, pessoais e da 

atividade, para dar sentido às ações que desenvolvem, atribuindo valores e juízos aos 

conceitos que discutiam nas narrativas. 

A etapa de categorização temática tomou por base a aproximação das definições 

conceituais, destacando como título das associações realizadas, os elementos que melhor 

representavam o grupo construído. Cada categoria era assim representada por um signo 

universal, presente em todas as narrativas, e por um agrupamento de conceitos. Sendo 

assim, ao mesmo tempo, as categorias são evidenciadas por significados coletivos 

(correspondentes ao reconhecimento conceitual) que dão origem a uma expressão única 

de sentidos, específica do grupo estudado (representada pelas definições que apresentam 

a natureza de cada temática). 

A compreensão das particularidades presentes em cada categoria temática amplia 

o campo de visão a respeito dos conceitos que estão a elas relacionados, entendendo que 
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para um mesmo significado formas distintivas de sentido eram elaboradas. Aguiar e 

Ozella (2006) relatam que isso é possível por que a percepção dos sentidos não se filia 

apenas a um modelo de resposta especificada ou generalizada, mas sim, a uma gama de 

possibilidades que os sujeitos têm de expressar a articulação que realizam de suas 

vivências. 

O manejo da associação conceitual, e posteriormente de associação temática, 

resultou no desenvolvimento de três dimensões globais sobre as quais o trabalho artesanal 

investigado expõe sua fundamentação, sendo possível também retratar as tensões 

existentes no certe de seu desenvolvimento.  

As três dimensões discutem a atividade artesanal a partir de focos bem definidos, 

permitindo que aflorem fortes tensionamentos relacionados ao trabalho, que estariam 

funcionando como paradigmas orientadores da constituição laborativa. Desse modo, a 

análise das tensões foi fundamental para a compreensão de como a significação desse 

trabalho se estrutura. 

Na primeira dimensão o tensionamento fundamental estava relacionado à articulação 

do trabalho com a constituição da vida do trabalhador. O trabalho se torna a ação base 

que sustenta a organização da rotina, e que dota de sentido à continuidade da vida, sendo 

o universo familiar, um espaço primordial onde organização do trabalho se elabora. 

Cada grupo familiar também se torna grupo de trabalho, e a perpetuação do manejo e 

das práticas, distintivas e particulares da atividade, deve ser propagada de modo 

intergeracional, com o objetivo de manter a tradicionalidade, a imagem do trabalho e sua 

importância social adquirida, o que perpetuaria o fortalecimento e a manutenção dessa 

atividade ao longo do tempo. 
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Centra-se como discussão fundamental nessa dimensão, a luta pela manutenção 

de uma atividade que foi submetida a diversos processos de transformação, mas que 

continua a existir. A significação, construída pelo artesão participante da pesquisa, se 

evidencia através do seu posicionamento como militante da perpetuação do trabalho, 

buscando renovar a visão social lançada sobre a atividade, destacando a necessidade de 

valorização da prática artesanal como sendo uma alternativa para a própria manutenção e 

desenvolvimento da cultura que representa um povo, uma raça, uma nação.  

Na segunda dimensão global, o principal tensionamento se apresenta nas ações 

técnicas da atividade de trabalho artesanal. A originalidade do processo de concepção e 

produção da peça artesanal é reconhecida como um elemento chave na caracterização do 

produto, e os artesãos apontam isso como um elemento distintivo do trabalho, que 

promove valor e credibilidade aos resultados que se alcançam. 

A principal contribuição dessa dimensão para a construção da significação desses 

trabalhadores se sustenta no desejo de continuar a produzir, o que cada trabalhador 

acredita ser, o melhor artefato que consegue construir, independente se a peça terá 

facilidade de ser vendida, demonstrando que o trabalhador artesanal se compromete com 

a construção de um produto que faça sentido para ele, e sobre o qual possa se ver 

representado. 

Um elemento importante, e que reforça os apontamentos dessa dimensão, se 

constitui no fato de, ao serem solicitados à realizar uma imagem que represente suas 

atividades de trabalho, todos os participantes da pesquisa optaram em ter como registro 

fotográfico, imagens de seus produtos acabados. Isso nos indica que o produto acabado, 

na percepção coletiva dos trabalhadores, concentra todos os ideais de suas ações 

laborativas, e por isso seriam os melhores elementos representativos do fazer artesanal.  
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A terceira e última dimensão global apresenta como tensionamento chave a 

dinâmica de inter-relações necessárias para que o trabalho artesanal se desenvolva no 

contexto social que vivemos atualmente. Aqui, os artesãos se posicionam como atores 

sociais que necessitam de suporte, tanto institucional/governamental, como também da 

própria cadeia de trabalhadores que lidam com ações produtivas do gênero em questão. 

Fica clara a percepção dos artesãos entrevistados no que se refere à falta de 

políticas construídas para respeitar e valorizar as características da atividade artesanal, 

apontando as possibilidades de desenvolvimento, inclusive econômico, que tais políticas 

trariam para as várias regiões. Muitas vezes, as únicas ações existentes são fatores de 

regulação que promovem a valorização de determinados produtos, em detrimento de 

outros, como uma imposição programada para que apenas uma parcela selecionada de 

trabalhos tenham espaços de visibilidade garantidos socialmente. 

Essa dimensão põe no cerne da significação a falta de consciência coletiva dos 

trabalhadores artesanais, o que implica em uma individualização do trabalho e o 

crescimento de ações de disputa entre trabalhadores. Essa falta de articulação coletiva é 

apontada como problemática para a própria manutenção da atividade, pois, através dela, 

fatores como a originalidade e a criatividade são postos de lado, e ações como a 

reprodução e a cópia são cada vez mais propagadas e difundidas. 

Essa realidade impacta cada vez mais nos resultados e no espaço que o artesanato 

tem em cada localidade, fazendo com em determinadas regiões a simples reprodução, 

muitas vezes intermediada por processos industrializados de trabalho, sejam apontados 

como trabalhos artesanais, o que segundo os participantes de maneira alguma representam 

o seu fazer. 
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A pesquisa realizada buscou abordar a região da Grande Natal/RN, por entender 

que seria importante visualizar os vários cenários que os trabalhadores artesanais se 

colocam, para além do espaço da capital, entendendo que o interior do estado tem forte 

expressão na produção de elementos construídos à mão. Porém, uma limitação dessa 

investigação, se pôs na inviabilidade de enveredar por cidades mais distantes de Natal, o 

que impossibilitou o cruzamento de outras interpretações que pudessem representar, de 

maneira ainda mais eficiente, a significação do trabalho artesanal no estado. 

Esse é um desafio que fica como indicação dessa pesquisa, para que novos estudos 

possam ser desenvolvidos e empreendidos sobre a população de trabalhadores que se 

estabelecem mais ao interior da região Norte-rio-grandense. Outro fator que pode, ao 

mesmo tempo, ser entendido como uma limitação e uma característica fundamental desse 

estudo, se configura no fato de ter sido desenvolvido apenas sobre a visão dos 

trabalhadores da localidade mencionada, não havendo cruzamento de informações 

construídas com trabalhadores de outras regiões do país, o que confere a essa pesquisa 

um caráter específico, construído por intermédio do universo social delimitado, 

representando-o assim em profundidade. 

Para finalizar, visualizando o cenário da atividade artesanal e tomando como lócus 

representativo o grupo de trabalhadores entrevistados, entendemos que o artesanato 

constitui uma forma potente de representar o que é o trabalho na realidade que vivemos, 

e que o sujeito que constitui suas práticas laborativas no exercício da manualidade está, a 

todo tempo, se reinventando, seja por necessidade, seja pelo poder adaptativo do fazer 

artesanal, que estará sempre associado ao mundo real, constituindo um microuniverso 

repleto de saberes, que se apresentam para aqueles que lançam, sobre ele, um olhar 

inquieto e interessado. 
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APÊNDICE I 

PARTICIPANTE CONCEITO DEFINIÇÃO 

JOANA 

Envelhecer Estar atento ao presente e ao futuro 

Viver do artesanato 
Ter apenas o artesanato como atividade de 

trabalho e fonte de renda 

Capacitação Forma de adquirir mais conhecimento 
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Trabalho manual Que usa as próprias mãos de quem trabalha 

Valorização Reconhecimento do trabalhador artesanal 

Jogo de cintura Traquejo nas relações 

Ouvir o artesão 
Ter voz nas decisões que afetam toda a categoria 

de trabalho. 

Revender 
Passar produtos pra que outras pessoas 

comercializem 

 

RENATA 

Velhice Não servir mais para nada 

Simplicidade Vida humilde, e sacrificada. 

Sobrevivência Aquisição de dinheiro para se manter 

Deus Força que sustenta toda a vida 

Impaciente Pessoa que não gosta de fazer uma única coisa 

Profissional artesão Reconhecimento do trabalhador artesanal 

Sustento 
A base que da força para alcançar os desejos da 

vida 

Comercializar Vender os produtos construídos 

Cultura 
Forma de ser de uma pessoa que representa um 

grupo 

 

MARCIO 

Necessidade algo fundamental para se viver 

Pequenos 
Pessoas que produzem pouco, ou tem poucos 

recursos para produzirem. 

Fascinação Interesse em realizar um trabalho 

Adaptação Ajustando a vida as necessidades 

Repassar Transmitir o conhecimento e a técnica 

Máquina Ferramenta que trabalha sozinha 

Prejuízos Perdas que vem do trabalho. 

Realização 
Gostar do que se faz, trabalhar sem pensar em 

retornos 

 

CLARA 

Viajar 
Mudar de lugar para poder vender melhor e 

trabalhar melhor 

Estar assegurado Ter alguma forma de suporte ou apoio 

A maior produtora 
A pessoa que mais faz e que é mais bem 

reconhecida pelo que realiza. 

Desmotivado Sem vontade de trabalhar 

Essência Característica principal das peças desenvolvidas. 

Lucro Retorno financeiro do trabalho 

Benefício do 
trabalho 

Dinheiro e terapia 

Fornecer Entregar um produto pronto 

Encomendar Fazer produtos sob demanda 

 

 
MARIA 

Tempo desocupado Oportunidade para trabalhar com o que se gosta 

Sobreviver Meio de continuar se mantendo e sustentando 

Afazer Atividade realizada para ocupar o tempo livre 

Futuro 
Esperança da construção de um mercado de 

trabalho mais amplo 

Espaço para artesão. Investimento político na atividade artesanal 
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Construir Elabora algo do zero. 

Renda Forma de se sustentar financeiramente 

Origem Característica do nascimento da atividade 

 

FÁTIMA 

Exigência Obrigações que devem ser cumpridas 

Correr atrás Assumir responsabilidades 

Futuro individual Trabalho individual e como lojista 

Técnica Controle das ferramentas de trabalho 

Tipologia Tipo da atividade artesanal 

Risco Perigos de trabalhar nas ruas. 

Ser visto 
Todos possam ter o conhecimento do que é o 

trabalho e de como ele é realizado. 

Produto conhecido Reconhecido em vários lugares 

 

CLAUDIA 

Parar Depressão e morte 

Detalhista 
Pessoa que é rigorosa nos detalhes e 
acabamentos das peças que produz 

Aperfeiçoar 
Encontrar maneiras de trabalhar com mais 

qualidade 

Profissionalizar Ter o conhecimento das ferramentas de trabalho 

Amor pelo trabalho 
Tudo que é feito com as mãos tem uma dedicação 

diferente, tem um sentimento. 

Seleção 
Escolha dos artesãos para participar dos eventos 

de exposição. 

Divulgar Repassando contato entre várias pessoas 

Vender 
Ir até onde as pessoas estão e divulgar meu 

trabalho 

Solicitada Ser muito procurada para fazer trabalhos 

 

LAURA 

Valor das peças Reconhecimento de um trabalho com esforço 

Sanidade mental 
Controle emocional necessário para viver e 

trabalhar 

Diferenciado 
Produtos que se destacam de outros que se 

assemelham a ele. 

Limitação Quando só posso realizar uma única atividade 

Dedicação 
Tempo que se destina à realização de uma 

atividade. 

Falta de valor Não reconhecimento do trabalho. 

Feira 
Local onde os produtores podem expor uma 

variedade de produtos. 

Evento Reunião de produtores e consumidores 

Atravessador Compra artesanato para revender 

 

ELZA 

Sustento 
A base que da força para alcançar os desejos da 

vida 

EXPRESSAR Mostrar quem é, o que é. 

Fazer de melhor 
Atividade feitos com maior qualidade, que se 
des0taca das outras que a própria pessoa faz. 

Criar 
Capacidade de desenvolver um trabalho sem 

copiar 
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Tempo para produzir 
Muito tempo por causa dos detalhes de cada 

produção 

Quantidade Número de peças produzidas 

Formalizada Pessoa reconhecida como empresária 

Colaborar Se preocupar com as pessoas e ajudar 

 

MIRANDA 

Representar Fazer parte do artesão 

Profissional Trabalhador qualificado 

Aproveitar Usar adequadamente os recursos que sobram 

Peça rústica Usa materiais mais brutos, pouco refinados. 

Desafio Lidar com as pessoas 

Precário Poucas condições de trabalhar e vender 

Preço Diferencial do trabalho 

Cadastro Possuir um registro oficial de trabalho 

 

FERNANDA 

Rotina pesada Muitos afazeres dia após dia 

Posição do artesão Lugar que o trabalhador ocupa na sociedade 

Trabalho artesanal 
legítimo 

O que se faz, o que se cria, algo que não se sabe 
mas se aprende a fazer. 

Inteligência Se desenvolver com pouca coisa, pouco estudo. 

Coisa industrializada 
Algo que as pessoas pensam valer mais que uma 

peça artesanal 

Investimento Dedicação para o trabalho 

Mercadoria Produto pronto para ser comercializado 

Associar Juntar-se a um grupo de trabalho 

 

JOSÉ 

Tradicional Natural ou comum de um lugar 

Espaço do artesão Lugar de direito na sociedade 

Peça trabalhosa Rica em detalhes 

Satisfação 
Prazer em vender uma peça que se constrói 

artesanalmente 

Benefício do 
trabalho 

Dinheiro e terapia 

Apresentação dos 
produtos 

Modo de demonstrar de forma atraente uma 
peça 

Cooperativa Trabalho conjunto para produzir artesanato 

Parceria Ligação de colaboração entre trabalhos 

Ensinar Repassar o que se sabe para quem quer aprender 

 

ANA 

Trabalho em Família Algo que só esse grupo de pessoas realiza 

Ser artesão Forma de expor o eu interior, a arte. 

Supetão Estalo que dá na cabeça e faz a criação aparecer 

História das peças 
Como a peça surgiu e veio se instalar na nossa 

cultura 

Gostar de fazer 
Trabalhar com o que se tem afinidade, com o que 

se quer. 

Tirar modelos Copiar algo já produzido 

Antiético 
Não realizar os acordos feitos com os parceiros de 

trabalho 

Intermediário Quem revende o artesanato 
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NATHALIA 

Vem de família Tradição passada de geração em geração 

Viver do trabalho Depender apenas dele para se sustentar 

Toque Detalhe que torna cada peça única 

Cópia Imitação sem valor 

Trabalhar 
divinamente 

Fazer algo com perfeição 

Trabalho É tudo na vida 

Resultado final Produtos acabados e prontos para venda 

Prestar serviço 
Estar a disposição para atender parceiros de 

trabalho e transmitir conhecimento 

 

PABLO 

Estar no sangue Ser uma tradição da família que todos realizam 

Aulas 
Momento em que se via as coisas pela primeira 

vez 

Qualidade Esmero, dedicação e trabalho. 

Montar Encaixar as partes até encontrar o resultado 

Fazer bem feito Fazer o que presta 

Trabalho livre Fazer o que se pensa sem exigências 

Imposição Determinar como o artesão deve trabalhar 

Artesanato 
Reciclagem que transforma algo que não presta 

em obra prima 

 

HELENA 

Continuidade 
Permanência da mesma atividade ao longo do 

tempo. 

Artista Aquele que produz uma obra 

Artesanatos variados Muitos produtos diferentes 

Fazer por conta 
própria 

Usar as mãos e a criatividade para fazer o que se 
quer 

Organização Ter um lugar para armazenar cada coisa 

Desperdício 
Produzir algo que não tem envolvimento afetivo, 

ou identificação somente pelo valor de venda. 

Ingerência 
Atitudes de gestão não estratégicas que 

dificultam a articulação coletiva 

Imperícia Falta de técnica para trabalhar 

 

VANESSA 

Estar na família Produto criado por um grupo familiar 

Artesão Aquele que cria e não copia 

Condições Recursos necessários para realizar uma atividade 

Desenvolver Criar por conta própria 

Expor Apresentar os produtos prontos para venda 

Produzir Construir produtos em escala 

Coisa comprada 
Produto que não foi feito por quem expõe pra 

venda 

Ganhar dinheiro 
Conseguir adquirir valores financeiros através do 

trabalho. 

 

CARINA 
Aprender Observar quem sabe fazer 

Representar a região 
Construir produtos quem tenham materiais 

próprios da localidade. 
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Originalidade Algo que diferencia um produto dos outros 

Oportunidade Condições de trabalho 

Apresentar Demonstrar e vender um produto 

Coisa industrializada 
Algo que as pessoas pensam valer mais que uma 

peça artesanal 

Dificuldade Falta de valor para o trabalho realizado 

Rivalidade Disputa por poder e espaço 

 

TÂNIA 

Tradição Costume que vem de outras gerações da família. 

Sonhar Ter fé no futuro do seu trabalho 

Peças exclusivas Produzidas unicamente por um trabalhador 

Invenção Criação própria 

Trabalho que não é 
simples 

Envolve muitas etapas e materiais 

Rotina Dia a dia da vida pessoal e do trabalho 

Excluídos Deixados de lado e não reconhecidos 

Falta de 
investimento 

Desafio do trabalho artesanal 

 

MARIANA 

Natural Lidar com as coisas sem dificuldades 

Disposição Estar pronto para trabalhar quando precisar 

Agregar Trazer algo novo a uma peça 

Mesmice Fazer a mesma coisa por muito tempo 

Atenção Foco da atividade que está sendo feita 

Danificar Prejudicar a forma original do produto 

Fiscalização 
Regulação da atividade que garante legitimidade 

apenas para os formalizados 

Capacitação do 
artesão 

Ninguém ensina a uma pessoa ser artesão. 

 

 

 


