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Resumo: Este ensaio se propõe a entender como as intervenções podem interferir 
positivamente ou negativamente na atividade cultural do artesanato, através de uma 
reflexão sobre os aspectos relacionais entre os elementos: cultura, cultura material, 
cultura imaterial, identidade cultural e de que forma eles estariam relacionados com 
artesanato, sobretudo no contexto de mudanças que afetam toda esta rede relacional. No 
tocante aos fatores que geram uma mudança cultural nós ateremos ao aspecto da 
globalização. Salienta-se que a contribuição mais salutar neste processo de intervenção 
é a de proporcionar ao artesão o encontro consigo mesmo, com seu povo, com sua 
cultura e propiciar que ele se redescubra na atualidade e res-signifique sua cultura com a 
devida propriedade, de forma a valorizar a sua cultura como recurso e forma de 
expressão da comunidade. Enquanto o aspecto negativo se atém à descaracterização 
cultural. 
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1. Introdução 

Entender como as intervenções podem influenciar os indivíduos que compõem as 

organizações populares (artesanato), interferindo positivamente ou negativamente em 

sua cultura e em sua identidade cultural, antes de tudo, se faz necessário realizar uma 

reflexão sobre os aspectos relacionais entre os elementos: cultura, cultura material, 

cultura imaterial, identidade cultural e de que forma eles estariam relacionados com 

artesanato, sobretudo no contexto de mudanças que afetam toda esta rede relacional 

carregada de significado.  

No tocante aos fatores que geram uma mudança cultural nós ateremos ao aspecto da 

globalização, cujos efeitos repercutem diretamente na identidade cultural e 

conseqüentemente na manifestação da cultura, neste caso especifico do artesanato. 
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Desta forma, diversas ações estão sendo feitas, dentre elas as intervenções que podem 

interferir positivamente ou negativamente na cultura e os elementos que o compõem e 

este ponto será o elemento de reflexão que permeará este trabalho. Para tanto este 

ensaio se propõe a elucidar algumas reflexões para desenvolvimentos de pesquisas 

futuras que possam nortear práticas de intervenção não só em atividades que envolvam 

o artesanato, mas em qualquer outra atividade que tenha como recurso a cultura. 

2. A Cultura 

O termo cultura está longe de ser um termo de fácil definição. Ele traz em si modos 

diferentes de ver o mundo, pois, como afirma Roque Laraia, “(...) uma compreensão 

exata do conceito de cultura significa a compreensão da própria natureza humana, tema 

perene da incansável reflexão humana”(2005, p.63).  

A cultura aparentemente nasce junto com o próprio aparecimento do homem. Salienta-

se que não existe um consenso sobre uma definição universal do termo cultura, sendo a 

cultura freqüentemente apresentada com vários sentidos oriundo de várias disciplinas. 

Aceita-se de um modo geral o conceito de cultura desenvolvido por Tylor, no qual a 

definição de cultura que no vocábulario inglês é denominada de culture, é “tomada em 

seu amplo sentido etnográfico, sendo todo complexo que inclui comnhecimentos, 

crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra capacidade ou hábitos adquiridos 

pelo homem como menbro de uma sociedade (LARAIA, 2007).  

Um dos grades estudiosos da cultura foi o antropologo Geertz, questionou a visão 

reducionista dos conceitos de cultutra de diverssas correntes, propondo desta forma, 

uma teoria interpretativista para a mesma. Tal teoria foi desenvolvida nos por ele e 

Scneider. Para Geertz, a antropologia busca interpretações, onde símbolos e significados 

são partilhados pelos indivíduos e entre eles, o que faz do estudo da cultura ser baseado  

nesses  códigos simbólicos. Dessa forma, qualquer indivíduo está apto a ser socializado 

em qualquer cultura (GEERTZ,1978). Pois, ao tomar conhecimento desse conjunto de 

símbolos e significados sociais, o indivíduo passa a introjetá-los e a percebê-los como 

seus.  

Realizando um recorte a partir da Antropologia Interpretativa compreendemos que a 

cultura pode ser definida como sistemas de signos e significados criados pelos grupos 

sociais. Dessa forma, interpretar as culturas significa interpretar símbolos, mitos, ritos. 

No caso do antropólogo, segundo Geertz, isso ocorreria por meio da chamada 



“descrição densa”, sobre esses símbolos, mitos, rituais e o ato de reflexão sobre essa 

própria escrita também inscrita numa determinada cultura (GEERTZ, 1978). 

O conceito de cultura adotado por Geertz é, segundo ele, essencialmente semiótico. Tal 

como Weber, ele acredita “que o homem é um animal amarrado a teias de significados 

que ele mesmo teceu”(GEERTZ, 1978,p.15), que são construídos e compartilhados 

pelos membros de um dado grupo social. Trata-se de acordo com Canclini (1983), de 

um fenômeno capaz de representar, reproduzir e transformar elementos que conformam 

o sistema social e a vida, influenciando e sendo influenciado pelas práticas econômicas 

e relações simbólicas. 

Como um sistema de signos passíveis de interpretação – ressalta Geertz – “a cultura não 

é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os acontecimentos sociais,  

comportamentos, as instituições ou os processos; ela é um contexto, algo dentro do qual 

eles (os símbolos) podem ser descritos de forma inteligível – isto é, descritos com 

densidade” (1978, p.24). Seguindo o raciocínio de Geertz, podemos concluir que a 

cultura é um fenômeno social, cuja gênese, manutenção e transmissão estão a cargo dos 

atores sociais. 

È importante frisar que a cultura carrega em si elementos subjetivos e objetivos, 

constituídos pelos componentes mentais e materiais. Desta maneira isto nós remete a 

pensar no seu aspecto relacional não só com os valores intelectuais ou espirituais, mas 

também relacionado aos aspectos materiais. Assim, a cultura contém elementos tanto 

materiais e imateriais (não-materiais), sendo importante frisarem que os mesmos não 

atuam, de forma isolada, mas de forma  interligada e complementar. 

No que concerne à cultura imaterial, pode-se relacioná-la com a maneira de pensar 

sentir e agir, reconhecidas e aprovadas dentro de uma coletividade (ONO, 2004). 

Já a cultura material, segundo ONO (2004), corresponderia ao “conjunto de artefatos 

produzidos e utilizados pelas culturas humanas ao longo do tempo, sendo que para cada 

sociedade, os objetos assumem significados particulares, refletindo seus valores e 

referências culturais.  

Situando estes aspectos não podemos negar ou ocultar que as mudanças na produção, no 

consumo e na  circulação dos artefatos apontam para um processo de re-elaboração das 

culturas e conseqüentemente do artesanato enquanto parte integrante desta, uma vez 

que, as novas imposições que se colocam para o artesanato tais como, a mudança de 

contexto, a inserção na esfera do político, as dimensões éticas, estéticas e simbólicas 

que permeiam o fenômeno, levantam a suspeita de que existe, neste processo, um 



deslocamento para outros espaços e uma re-funcionalização dos objetos para servir a 

novos propósitos. Este objeto perde seu caráter utilitarista de utensílio doméstico e 

passa a ser configurado como objeto de decoração em determinados mercados, sofrendo 

com a concorrência de produtos industriais que descaracterizaram a função material que 

este artefato carregava. 

Os artefatos teriam que ser compreendidos, como produtos de relações sociais, de um 

lado, e como vetores dessas mesmas relações sociais, de outro. Assim, conforme esse 

enquadramento, os artefatos - que constituem o principal contingente da cultura material 

- teriam que ser considerados sob duplo aspecto: como produtos e como vetores das 

relações sociais. 

Os artefatos são evidências históricas e como tal é um texto, uma maneira de exibir 

formas e um veículo de transmissão de significados culturais. Vale destacar que muitos 

destes produtores culturais populares locais, continuam enraizados no seu chão, no seu 

lugar, porém sem perder de vista o mundo de fora. Carregando junto a si uma carga 

simbólica agregada. De forma que os artefatos podem ter um papel utilitário, mas têm 

também uma função ideológica relacionada com a organização social da sociedade, e 

podem possuir ainda uma função ideológica relacionada com a ideologia da própria 

sociedade. Através do estudo do artefato, pode-se compreender a história de certa 

comunidade, ou seja, o seu imaginário que pode ser entendido como: 

 “..... uma sensibilidade, é o que move as multidões, a aura que envolve a cultura, uma 

atmosfera que caracteriza o estado de espírito de um povo, é determinado  pela idéia de 

fazer parte de algo, (MAFFESOLI, 1995, p.80). “ 

O imaginário, ao se comunicar simbolicamente e atuar emocionalmente, se constitui 

numa força que ultrapassa os domínios da razão e gera vínculos de identificação  entre 

um grupo.  Sendo a obra cultural simbolicamente correspondente a uma "visão do 

mundo” que exprime e estrutura as aspirações dos demais membros do grupo com o 

qual  o criador se identifica, porque a sua atividade se desenvolve no interior do campo 

de subjetividade criado pela prática social do seu grupo de referência. 

Durkheim chamou isso de consciência coletiva. Para ele, a consciência coletiva era o 

“conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma 

sociedade”que “forma um sistema determinado com vida própria”. 

Em relação à atividade artesanal, tida como uma manifestação cultural, que se dá 

através do artesanato, tem-se como elemento imaterial o processo de construção de 

conhecimento, no qual a atividade é constituída, baseada na tradição familiar, difundida 



de geração para geração, num encontro do saber com a experiência. Sendo assim, a 

cultura imaterial esta relacionada com a forma de fazer, transmitir, ver, criar e sentir. 

2.1. Identidade Cultural 

A cultura encontra-se essencialmente vinculada ao processo de formação das 

sociedades, acompanhando o desenvolvimento dos indivíduos e grupos sociais, sendo 

uma forma de expressão de valores, comportamentos, ou seja, de sua identidade. 

É importante compreender a identidade como uma construção simbólica 

necessária. Construção por ser realizada mediante a interação tensional entre diferentes 

grupos sociais em diferentes momentos históricos; simbólico e necessário, por ser 

através do processo de simbolização, do que é mais cotidiano, que estes grupos 

condensam as informações, transmitem e transformam as experiências vividas na 

realidade, possibilitando sua apreensão, produção, entendimento e modificação (ORTIZ, 

1994). 

Para se compreender o vínculo entre a cultura e o desenvolvimento dos 

indivíduos e sociedade, é preciso entender o âmago da complexa teia de interpretação e 

significados que participam das construções simbólicas do cotidiano, influenciando 

ações, pensamentos valores, relações sociais e expressão de identidade, que só emerge 

no seio da diversidade. 

Ono (2006) refere-se à identidade como um princípio de coesão interiorizado por 

uma pessoa ou um grupo, que lhes permite reconhecer os outros e ser pelos outros 

reconhecidos. E a identidade de um grupo consiste em um conjunto de características 

partilhadas pelos seus membros, que permitem um processo de identificação das 

pessoas no interior do grupo e de diferenciação em relação aos outros grupos. Pode-se 

assim dizer que, dentro do contexto social, a identidade cultural fundamenta-se na 

diferença e na distinção. 

Hall (1999, p. 8) afirma que “a identidade cultural refere-se aqueles aspectos de 

nossas identidades que surgem do nosso pertencimento a culturas étnicas, raciais, 

lingüísticas, religiosas e, acima de tudo nacionais”.  

No contexto da globalização, “as velhas identidades que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades 

fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado” (HALL, 

1999, p. 7). Vive-se, portanto, uma “crise de identidade” que resulta das amplas 

mudanças que estão deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades 



modernas e abalando os quadros de referências que davam aos individuos uma 

ancoragem estável no mundo social.  

Estas mudanças estão abalando as próprias identidades e idéias que as pessoas 

têm de si mesmas como sujeitos integrados, num processo em que o individuo perde o 

sentido de si, do seu lugar no mundo social e cultural.  

3. Mudança Cultural  

A mudança cultural é o aspecto dinâmico da cultura, sendo inquestionável que nenhuma 

cultura é totalmente estática, a cultura se constrói através de processos sociais. A cultura 

é por definição um processo social construído sobre a intersecção entre o universal e o 

particular. Poderíamos até afirmar que a cultura é, em sua definição mais simples, a luta 

contra a uniformidade. Desta forma, indaga-se como as culturas populares estão se 

transformando, em face da globalização e das novas interações com a modernidade. 

Como ela esta sendo representada e decodificada. Ou ainda como as teias de 

significados estão sendo contruídas. Desta forma, dentre as mudanças repercutem nas 

culturas e nas identidades teríamos o processo de globalização. 

3.1. Globalização 

Apesar da polissemia e polêmica ao redor da globalização - este “objeto cultural 

não-identificado” no dizer Canclini (2003, p. 12) também denominado de 

internacionalização por alguns e de mundialização por outros - os efeitos desse processo 

são sentidos por meio do incontestável encurtamento de distâncias, agilização da 

comunicação, aceleração da velocidade com que com que informações circulam e são 

acessadas, intensificação da migração das populações, enfim, aproximação entre 

pessoas e nações. As características temporais e espaciais desse fenômeno estão entre os 

aspectos mais importantes da globalização a ter efeito sobre as identidades culturais 

(HALL, 1999; CANCLINI, 2007). 

Hall (1999) aponta três possíveis conseqüências que o fenômeno da globalização pode 

acarretar sobre as identidades culturais em escala nacional: ou as identidades nacionais 

se desintegrarão; ou serão reforçadas pela resistência à globalização; ou novas 

identidades “híbridas” tomarão seu lugar. Estando a globalização profundamente 

enraizada na modernidade. 

O processo de globalização sugere que a sociedade tende a se unificar, anulando as 

diversidades e as culturas populares. No entanto, a dinâmica societária traz  evidências 



contrárias. Vários teóricos evidenciaram, em recentes estudos, que a atual fase da 

globalização vem provocando reações que buscam uma redescoberta das 

particularidades, das diferenças e dos localismos. De forma que a revalorização de 

práticas culturais locais populares, funciona como uma espécie de contraponto a todo 

processo de globalização cultural ocorrido nas últimas décadas do século XX.  

Estas formulações despertam a busca pela “compreensão do porquê da 

permanência  e,inclusive, do aumento da produção de objetos artesanais (...), uma 

indagação a respeito dos motivos que o sistema social possui para incentivá-la, [ou 

ainda], como o consumo urbano altera o significado da produção material e simbólica 

das culturas tradicionais” (CANCLINI, 1983. p 12-14). 

Esses questionamentos lançam a “investigação a respeito do efêmero e do 

variável nos processos culturais (...), a uma reflexão acerca do que há de frágil e volúvel 

na cultura; e não apenas no que se passa com as culturas tradicionais devido ao impacto 

do capitalismo, mas no que ocorre com todas as  representações através das quais nós, 

seres humanos, tentamos dar conta de nossas vidas” (CANCLINI, 1983. p 15). 

Sobre as infuências da globalização no artesanato, percebe-se uma 

transformação, não apenas em termos de deslocamento do seu lugar de realização, mas 

também pela incorporação de elementos de outras culturas, verificando-se 

características que estão para além de sua matriz original. Os migrantes camponeses 

adaptam seus saberes para viver na cidade e seus artesanatos para interessar a 

consumidores urbanos num processo de “reconversão” econômica e simbólica 

(CANCLINI, 2003, p. 18). 

Ao mesmo tempo em que Canclini (2003, p. XXI-XXII) cita, em “tom 

celebrativo”, a existência de “alianças fecundas” entre “a estética popular com a dos 

turistas”, afirma que o artesanato costuma ser “expropriado” por empresas públicas e de 

comunicações (Ibid, p. XXXI).  

3.2. Uma Nova Forma de Se Tratar a Cultura 

Diante das grandes mudanças no âmbito, econômico, político, social e cultural advinda 

com o processo de globalização, modernidade e pós-modernidade, avanço do sistema 

capitalista entre outros, tem sido lugar comum nos estudos sobre cultura a percepção de 

que é preciso que se preserve ou salve os pequenos fragmentos da “tradição” e se 

valorize a cultura popular e local. 



Na contemporaneidade,  a cultura comparece como um  campo social  singular e,  de 

modo simultâneo,  perpassa  transversalmente  todas as outras  esferas societárias, como 

figura quase onipresente” (RUBIM, 2006, P.8). Hoje,   “a   cultura   não   tem  só   um  

expressivo   peso econômico”. É a própria “economia como um todo [que] depende 

cada vez mais, em seu conjunto, das dimensões culturais” (NEGRI; CUOCCO, 2006). 

 George Yúdice,  considerando a expansão da cultura para outras  esferas  da vida  

e   o   concomitante   esvaziamento   das   noções   que convencionalmente davam conta 

dos seus significados, sugere “uma abordagem da questão da cultura de nosso  tempo,  

caracterizada como uma  cultura de globalização acelerada, como um recurso”, 

“recurso” no sentido de “reserva disponível”, seja como uma atração para o 

desenvolvimento econômico e turístico, seja como propulsora de indústrias culturais, 

seja como fonte de propriedade intelectual (YÚDICE, 2004, p.25). 

A partir desta categorização, as artes criativas e cultura passam a ser percebidas por sua 

conveniência como um recurso econômico (YÚDICE, 2004), envolvendo amplo 

conjunto de atividades oriundas de criatividade, talentos e habilidades individuais, 

potencialmente geradoras de renda, emprego, produtos ou serviços ligados a artes e 

entretenimento. 

Vale salientar, que nesse processo a   cultura   “gera   valor’’ , ela passa a ser 

dotada de valor cultural  e econômico porque   o   que   é incorporado   aos   produtos   

são   formas   de   vida:   estilos,   preferências,   status, subjetividades, informações, 

normas de consumo e até a produção de opinião pública, que podem gerar renda para 

quem a utiliza. Este parece ser o caso do artesanato, cuja manifestação está sendo 

tratada como um recurso cultural que pode gerar recursos econômicos para quem 

precisa. 

Nota-se que as manifestações culturais se tornam cada vez mais heterogêneas, observa-

se um movimento de culturas tradicionais em prol da preservação de suas práticas 

artesanais, face o processo de imposição cultural capitaneado pela modernidade e seus 

agentes: o consumismo, o capitalismo, o mercado; espaços estes que os produtos 

artesanais já adentraram, tanto como recurso de manutenção cultural, como por conta da 

sobrevivência material instalada no novo sistema econômico. 

A recuperação do artesanato como expressão cultural, consiste em uma tendência na 

modernidade para que anulemos tudo o que se tem, se sabe e se é e a recuperação do 



artesanato se coloca como uma frente de resistência face à perspectiva de alienação ou 

ainda de ocultamento das identidades culturais. 

O que é preciso é se dar conta de que, diante de um cenário em que as conexões estão 

cada vez mais comuns entre as diferentes partes do mundo, o que surge como fato 

indispensável é contextualizar as culturas populares numa dimensão transnacionalizada 

que toma “as fronteiras como laboratório para o global” (CANCLINI, 2003, p. 31). 

Diante deste acontecimento, as culturas populares não ficariam imunes aos efeitos de 

uma lógica de capital cada vez mais industrializada. O desafio está em promover 

produtividade e, ao mesmo tempo, preservar as peculiaridades do processo, é juntar 

tradição e modernidade, descobrindo novos usos, compartilhando idéias e 

experimentando fazendo, usando a criatividade.  

Confeccionando um artefato, os artesãos não apenas reforça a tradição de sua 

comunidade, como também assume a condição de mola propulsora da economia local. 

Ora, os artesãos são cidadãos inseridos em uma sociedade capitalista que, mesmo sendo 

de forma desigual (pertencem na sua maioria às classes desfavorecidas financeiramente) 

se apropriam dos bens econômicos e culturais provenientes desse sistema.  

Assim, as inovações incorporadas aos artesanatos os fazem acompanhar os tempos, 

porque a cultura é dinâmica e algumas de suas manifestações se mantêm presentes na 

medida em que conseguem renovar-se. Lembremos-nos das palavras de Giddens (1991, 

p. 31): ”A tradição não é inteiramente estática, porque ela tem que ser reinventada a 

cada nova geração conforme esta assume sua herança cultural dos precedentes”. 

Porém apesar de muitas comunidades continuarem produzindo artesanato em um 

contexto globalizado, salienta-se que as mesmas  enfrentam diversos problemas, 

principalmente no que concerne atender ao mercado sem que para isso ocorra uma 

descaracterização cultural, não conseguindo muitas vezes aliar tradição a modernidade. 

Desta forma é preciso que se estimule e se de apoio técnico  e político, visando resgatar 

os valores perdidos, as tradições esquecidas, orientando-os no sentido de se aliar a 

tradição e a modernidade, tendo eles como atores principais. 

4. Ação de Intervenção nas Atividades Culturais  

Neste cenário, um esforço conjunto está sendo realizado para situar o artesanato no 

novo ambiente competitivo apresentado pela globalização, dentro da lógica acima 

explanada. Projetos institucionais e iniciativas diversas se voltam para esse novo 

mercado que se abre, atuando intervindo perante a comunidade, cooperando no 



fomento, na inserção de novas tecnologias e promoção e  junção da dimensão subjetiva 

à objetiva do produto, estabelecendo a ponte entre as necessidades e valores culturais 

dos grupos trabalhando seus produtos e o mercado.  

No entanto, muitos projetos de intervenção que tem como intuito desenvolver a 

atividade economicamente gerando renda, acabam transformando formas mais autêntica 

de artefatos culturais produzidos pelos artesões, pois os focos destes projetos consistem 

em obter lucro, nem que para isso tenha que deixar de lado o elemento da cultura 

imaterial e material. Essas intervenções tendem a seguir a lógica do imediato e poucos 

contribuem para a sustentabilidade da atividade, sobretudo dos saberes e fazeres 

tradicionais da cultura popular. 

O fato é que muitos  interventores não entendem e nem procuram entender o sentido e a 

teia de significados que permeiam a atividade artesanal, o artesanato como produto e as 

relações sociais é um fator de extrema importância, salientando que não basta apenas 

entender e preciso respeitar e valorizar. 

A questão está no modo com que os elementos imateriais e matérias são apropriados e 

re-significados na conjuntura local e na dinâmica global, por quem intervém e por quem 

se apropria. 

Além da questão de que a intervenção para adequar o artesanato a modernidade  

sob diversos pontos de vista, serve a diferentes interesses, sejam eles de classe, 

econômicos ou ideológicos. “Assim é que o ‘artesanal’ é arte (para o nacionalismo), 

indústria (para o desenvolvimentismo), matéria-prima visual (para os comerciantes) ou, 

por sua vez, não-arte (para os interesses artísticos de cada país), artesanato (para os 

comerciantes), ou fator de identidade nacional (para o populismo)” (LAUER, 1983. p 

50). 

Frequentemente  a cultura popular do artesanato, vem sendo utilizada muitas vezes para 

fins exclusivamente comerciais, em um processo que se constitui como mercantilização 

da cultura, reflexo típico do processo de globalização, onde a cultura sai do seu lugar de 

origem é adotada por outras pessoas que se apropriam da mesma alterando o seu 

significado original. Não contribuindo para sustentabilidade da manifestação cultural e 

sim a descaracterizando. 

Muitas vezes alguns desses utensílios são tratados por quem intervém e por quem se 

apropria, além de quem consome, como um utensílio decorativo e/ou exóticos, condição 

que em nada abona suas características construtivas e visuais. Por absoluta falta de 



informação sobre o objeto, o usuário ignora sua riqueza de linguagem, sua importância 

ritualística e seu papel na visão de etnia que o elaborou. 

Desta forma a apropriação de elementos da cultura como recurso, tem que ser discutida 

no sentido de se desenvolver esforços para  restabelecer ou defender a continuidade e a 

integridade do que define a identidade cultural e a memória coletiva de um povo. Não é 

o caso de congelar a tradição e tratá-la como algo exótico, principalmente em tempos de 

globalização, em que as práticas culturais estão cada vez mais homogeneizadas, a 

tradição, os bens imateriais se tornam cada vez mais relevantes. Porém é preciso que se 

estimule o desenvolvimento sem que se descaracterize e se desrespeite o artesão e o 

artesanato como manifestação cultural. 

De acordo com Canclini (1983) o ideal seria que as inovações tanto no processo de 

construção como também no desenho do artesanato fossem decidas pelos próprios 

produtores. “Em suma, devem lutar pelo controle econômico e cultural de sua produção 

e de todas as instâncias onde ela pode ser re-funcionalizada e res-significada”. 

(CANCLINI, 1983, p. 111). Ou seja, toda intervenção deve ter a participação dos 

artesões num processo de desenvolvimento tanto endógeno quanto exógeno. Pois a 

cultura material surge a partir de seus protagonistas, no caso do artesanato seriam os que 

contribuam para a materialização do universo simbólico humano, e sobrevivência da 

manifestação cultural, “os artesões”. 

A maior parte dos projetos de intervenção no setor de artesanato são desenvoilvido 

pelos profissionais de designer.  

O modelo de Referência do Programa Sebrae Nacional, vê a intervenção do profissional 

de designe como algo negativo para o artesanato como segue: 

“o argumento em defesa da não intervenção do design nestes processos de 
criação e de produção artesanal é o temor da possibilidade de 
descaracterização dos produtos originais, podendo provocar o 
desaparecimento de certas tipologias, padrões e outros elementos de 
reconhecimento identificação cultural de uma determinada região ou grupo 
social” (SEBRAE, 2004,p.19). 
 

Como expõe também o SEBRAE:   

“o distanciamento das referências autênticas pode levar a um processo de 

descaracterização dos produtos, de tal forma que com o passar dos anos a produção de 

determinados objetos pode ser uma deformação daquilo que já foram.” (2004,p.19). 

No entanto para Ono (2006), o design tem recebido o papel de promover a junção da 

dimensão subjetiva à objetiva do produto, estabelecendo a ponte entre às necessidades e 

valores culturais dos grupos trabalhados, seus produtos e o mercado (consumidores). 



Dessa forma, o designer visa transferir o produto para uma esfera ampliada, 

impulsionando o interesse e satisfação do consumidor por meio da identificação e 

associação com experiências passadas. Assim, o produto é re-significado de acordo com 

códigos da cultura local, trabalhados na intenção de agregar valor simbólico, de modo a 

elevar, o seu próprio valor econômico. 

È importante que não generalize a prática dos designer intervindo no artesanto como 

algo cristalizado e legítimado por todos que exercem a atividade. Muitos design 

interpretam as narrativas visuais integradas aos objetos, sejam eles de uso pessoal, 

laboral, ritualístico ou doméstico, conduzindo ao resgate de antigas relações com o ser e 

com o fazer autóctone. Utilizando seus conhecimentos como ferramentas para o resgate 

da memória coletiva de muitos artesões, resgatando saberes e tecnologias, no tangente a 

interpretações do universo simbólico das etnias, no reencontro e na valorização do 

“fazer com as mãos”. Além de contribuírem exatamente para a reflexão sobre as formas 

com que os objetos se apresentam, sobre a maneira como se constroem os recursos 

tecnológicos utilizados, sobre sua linguagem não verbal, visto que eles possuem um 

sistema de referencias no qual estão inseridos em um sistema de signos que lhe gerem 

sentido e significado. 

A importância do artesanato inclui sua função econômica e social, mas, sobretudo, 

cultural, mantendo viva e fortalecendo as tradições culturais locais.  

No entanto, como argumenta Canclini (1985) a interferência demanda de uma 

compreensão dos aspectos culturais, sociais e econômicos intrínsecos ao artesanato de 

maneira a formar uma sinergia para o seu desenvolvimento. 

5. Conclusão 

A cultura não é estática, ela esta em constante processo de mudança, assim 

como as manifestações culturais, no caso deste ensaio especifico o artesanato, suas 

relações sociais e teias de significados que o constituem.  

No momento atual, tempo de descobertas, observa-se que a valorização das 

referências locais fortalece a relação dos mercados local e global.  

O terreno de disputa sobre o popular foi sendo atravessado por diferentes 

estratégias de (re)construção identitária,  que significou também um  reposicionamento 

da cultura popular da região em um contexto social mais amplo.  



Ações que visam reforçar a valorização do local em contraponto ao global 

surgem além de ações que visam diminuir as exclusões sociais oriundas de processos 

como a globalização, o avanço do sistema capitalista, etc. 

Neste contexto, muitas comunidades que vivem do artesanato, não conseguiram 

acompanhar as constantes mudanças em que vivemos, estando atualmente em situação 

de pobreza, não podendo desta forma, viver dignamente de sua cultura e de sua história.  

Em relação a prática do artesanato,salienta-se, ainda que muitos artesões 

cederam às pressões de mercado descaracterizando seus produtos e sua arte em prol de 

recursos econômicos necessários a sua sobrevivência. Muitos indivíduos que fazem 

parte das novas gerações não estão tendo mais interesse em exercer a atividade, 

preferindo outras atividades do tipo formais em outros setores. Desta forma o artesanato 

como manifestação popular está correndo o risco de se extinguir como a manifestação 

popular que conhecemos.  

Preocupações em relação às ações de intervenção no setor de base artesanal 

estão surgindo, no intuito se analisar se suas ações estão contribuindo ou prejudicando a 

preservação da atividade como um a manifestação cultural, numa ótica de que devem 

considerar a diversidade de aspectos que deveriam constituir a valoração deste contexto 

produtivo, do indivíduo ao produto. Neste sentido, muitos questionamentos surgem 

sobre até que ponto as ações de intervenções são saudáveis para o artesanato como uma 

expressão cultural que pode cair no esquecimento. Assim, as ações de intervenções têm 

que ser feitas visando o desenvolvimento sustentável econômico, humano e cultural das 

comunidades. 

A questão primordial consiste em dar condições para que comunidades que praticam o 

artesanato possam viver de sua cultura de maneira digna de forma  que desenvolvam 

suas atividades de forma autônoma, assegurando sua própria identidade e conquistando 

sua sustentabilidade. 

O âmago da questão está no uso transversal da cultura, isto é, como diria Canclini 

(1983) na operacionalização harmônica dos aspectos simbólicos, sociais e econômicos 

relacionadas à atividade. Do contrario, teremos intervenções pontuais que se por um 

lado eleva o artesanato a um produto que corresponde à expectativa do mercado, por 

outro não reduz o estado de pobreza do seu criador. 



Além destas questões é importante que os grupos e suas manifestações não sejam 

simplesmente incorporados a vários segmentos da sociedade e indústrias como 

elementos típicos de uma cultura exótica, sendo absorvidos pelo mercado cultural 

apenas como um produto de entretenimento. È preciso que os artesãos sejam 

reconhecidos como cidadãos, no sentido de que suas manifestações sejam respeitadas 

como parte representativa da identidade desses grupos e integrantes da ampla e diversa 

trama que compõe a cultura local e nacional e que sua atividade seja valorizada e 

preservada ao ponto que os artesões possam viver de sua cultura de maneira digna, sem 

que tenham que descaracterizar a sua cultura. 

As articulações oriundas das intervenções vêem fortalecer um movimento em prol do 

desenvolvimento que embora local, reflete no global, à medida que se preserva e se 

insere um produto local em um contexto global. 

O artesanato local tem que ser tomado como parte indissociável da comunidade, 

valorizando a cultura e os saberes tradicionais. Salienta-se que a contribuição mais 

salutar neste processo de intervenção é a de proporcionar ao artesão o encontro consigo 

mesmo, com seu povo, com sua cultura e propiciar que ele se redescubra na atualidade e 

res-signifique sua cultura com a devida propriedade, de forma a valorizar a sua cultura 

como recurso e forma de expressão da comunidade. 
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