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O presente artigo evidencia questões não consensuais que estão intimamente vinculadas 
às ações de intervenção externa patrocinada pelos programas oficiais de apoio as 
produções de artesanatos em comunidades tradicionais. Para isso, conceituamos o 
artesanato de tradição diferenciando-o de outros artefatos construídos de forma manual. 
Logo em seguida, mostramos as bases metodológicas utilizadas pelo Programa Sebrae 
de Artesanato nas interferência no artesanato. Finalizando, fizemos uma reflexão geral 
sobre a atuação dos programas de apoio ao artesanato. 
 
Palavras chaves – Cultura, Artesanato, Mercado, Sustentabilidade   
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

O uso das expressões culturais como meio de ocupação e renda tem sido uma 

estratégia empreendida por políticas públicas para reduzir a incidência de fatores que 

impõem as pessoas, pertencentes a comunidades envolvidas no universo imaginário de 

valores e tradições, viver em estado de exclusão social.     

Diante dessa realidade, as práticas artesanais convergem em torno de si um 

número cada vez maior de programas específicos (crédito financeiro, treinamento 

empresarial, assistência social, estudos/pesquisas, promoção e outros.) voltados a apoiá-

las. Conforme a designer Heloisa Crocco (2000, p. 26), “O objetivo, nesses casos, é o 

de tornar a produção artesanal algo economicamente viável e atraente com o incentivo 

das instituições.” 

Tais iniciativas obedecem de modo geral a uma metodologia baseada na 

redefinição das características tangíveis do artefato, na racionalização da produção e na 

ampliação dos canais de venda do produto, mas ao operacionalizar essas ações 

intimamente vinculadas a confecção, distribuição e consumo do artesanato tradicional 

emergem questões como: 
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• a busca pela valorização mercantil do artesanato ocorre em conformidade 

com preservação das características simbólicas inerentes a prática que lhe 

dar origem?   

• qual o sistema de valores que rege os programas de apoio ao artesanato 

que lidam ao mesmo tempo com a dimensão econômica e cultural das 

produções artesanais? 

 

O esclarecimento dos pontos acima perpassa por uma discussão sobre o sentido 

da palavra artesanato tradicional, porque não é raro defini-lo de forma subjetiva que, por 

sua vez, ocasiona algumas ambigüidades. Daí a necessidade de compreendê-lo 

diferenciando-o dos demais objetos construídos manualmente2 como, por exemplo, a 

arte popular que se distingue dele, principalmente, pelo seu caráter autoral3.  

O artesanato tradicional enquanto atividade resultante de expressões simbólicas 

mantém algumas especificidades que o singulariza no rol dos artefatos confeccionados 

artesanalmente4entre elas temos: seriação em pequena escala, tradição no modo de fazer 

sustentada pelo sentimento de pertença a um determinado território, utilização de 

recursos materiais típicos da região, transmissão dos saberes a respeito da prática 

material através da oralidade. Em alusão a essa idéia, designamos tanto as cerâmicas de 

Maragogipinho5 que descendem dos saberes indígenas associados a técnicas oriundas 

dos colonizadores portugueses como também os artefatos em palha de piaçava 

produzidos no Litoral Norte baiano por artesãs cuja especialização herdada pelos índios 

tupinambás vem sendo passada de geração a geração como bem evidencia Karem 

Sasaki referente à comunidade de artesãos situada em Porto de Sauípe – Costa dos 

Coqueiros - (2003, p.217) “As mulheres aprendem o ofício de trançar desde menina, 

                                                        
2 Conceito adotado pelo Simpósio Internacional UNESCO/CCI: Produtos artesanais são os produzidos 
por artesãos, totalmente à mão ou com a ajuda de ferramentas manuais, ou, ainda, com a utilização de 
meios mecânicos, desde que a contribuição manual direta do artesão seja o componente mais importante 
do produto acabado. “São produzidos sem limitação de quantidade e utilizam matérias-primas 
procedentes de recursos sustentáveis”. (www.arpex.com.br).  
3O termo artesanato, e nisso os especialistas parecem concordar, não é sinônima de arte popular. 
Normalmente, ele é associado a objetos utilitários, confeccionados um a um, manualmente, por uma 
pessoa que domina aquele processo. Ângela pormenoriza a diferença dizendo que o artista popular surge 
no campo do trabalho artesanal, mas não se confunde com ele. (REVISTA RAIZ, 2006, p. 31). 
4 O universo artesanal não é uma realidade homogênea: pressupõe modos de fazer diferentes, estilos de 
vida diferentes, visões de mundo diferentes e também estéticas diferentes (LIMA, 2002, p. 1). 
5 Maragogipinho está localizado no município de Aratuípe (recôncavo baiano). “A origem da cerâmica de 
Maragogipinho é bastante antiga. Existem depoimentos sobre oleiros na região em crônicas do começo do 
século XVIII”. ,  



numa relação de amizade e maternidade na qual a sua avó aprendeu com a bisavó, a 

sua mãe com a avó, e a menina com a mãe”. 

Essa tradição alimentada pela motivação econômica faz do artesanato uma 

prática cuja articulação dos aspectos intrínsecos a sua existência como manifestação 

cultural e atividade mercantil aconteça sob uma “tensão” que, por seu turno, é colocada 

em relevo nas atuações dos programas voltados a “modernizá-lo. Quando vemos 

interferências no artesanato tradicional sob o lema “geração de renda com resgate da 

identidade cultural”, nos perguntamos se nelas os artesãos são tidos como protagonistas 

para o desenvolvimento sustentável do seu produto ou coadjuvantes, isto é, mão de obra 

sem autonomia criativa? 

Tomando as palavras de Canclini (1982, p. 172), nós acreditamos que se faz 

imprescindível para os programas de apoio ao artesanato formular estratégias de 

intervenção procurando responder a seguinte questão: “Uma política cultural que 

pretenda servir às classes populares deve partir de uma resposta insuspeita a esta 

pergunta: o que se deve defender: o artesanato ou o artesão?”.  

Caso a resposta seja o artesanato propriamente dito, então são justificáveis as 

medidas pontuais engendradas por técnicos na área do design, marketing, administração 

que o transformam em mercadorias “exóticas”, dotadas de códigos iconográficos muitas 

vezes dissociados do universo imaginário de quem o confeccionou. O temor nesse caso 

reside na possibilidade do artesão ficar refém, ou melhor, passar a não dominar mais o 

processo integral de seu trabalho e depender eternamente dos auxílios de terceiros 

desvirtuando dessa maneira o valor agregado de seu produto que está associado ao 

modo simbólico de expressão.  

Segundo Alfredo Bosi (1987), quando os bens simbólicos são envolvidos na 

lógica de produção industrial passam a ser fruto de uma ininterrupta fabricação de 

signos baseados em velhos clichês para o consumo (por exemplo, o artesanato: 

nostalgia, rusticidade, tipicidade etc). “As representações devem durar, só enquanto o 

público der mostras de consumi-las com agrado” (SUPRA, 1987, p. 8).  

Agora, se ao invés do artesanato a escolha for os artesãos é fundamental 

incentivar os mesmos a reinventar a sua prática material agindo como sujeito ativo na 

confecção dos artesanatos, uma vez que a prerrogativa do seu oficio consiste na 



capacidade de participar livremente de todas as etapas da fabricação do artefato, aliando 

o propor e o fazer6.  

Com base nas idéias do antropólogo Augusto Arantes (2004), apontamos alguns 

pressupostos básicos inerentes à sustentabilidade que devem ser levados em 

consideração nas operacionalizações das estratégias de intervenção externa em 

comunidades produtoras de artesanatos, sendo eles: 

 

• visando desestimular a construção das “identidades de vitrine” se faz importante 

que os traços distintivos agregados ao artesanato de fato estejam enraizados nas 

culturas locais; 

• salvaguardar os vínculos entre artesanato, artesãos e territórios como meio de 

construir a credibilidade do valor cultural da “mercadoria” perante os 

consumidores; 

• qualquer interferência feita pelos técnicos (designers e gestores) devem respeitar 

a lógica cultural que os artesãos estão envolvidos; 

•  a reprodução continuada dos saberes e modos de expressão está condicionada 

ao incentivo a transmissão dos mesmos para as gerações mais jovens bem como 

a valorização da comunidade local; 

• A inclusão social dos artesãos está associada a autonomia dos mesmos nas 

tomadas de decisão a respeito de seus interesses, além do reconhecimento dos 

direitos autorais e propriedade intelectual referente a sua obra; 

• Articulação do programa de apoio ao artesanato com outros empreendimentos e 

projetos sociais em curso no território. 

 

Por fim, é oportuno mencionar o consenso entre os teóricos de que a 

sustentabilidade da produção artesanal depende da integração dela com outras 

atividades nos processos de desenvolvimento territorial. Isso requer a escolha de atores 

sociais aptos a realizarem ações políticas (integrando programas e projetos municipais, 

estaduais e federais), econômicas (promovendo o “Comércio Ético e Solidário”), sociais 

(fortalecendo o senso de confiança, organização e participação popular), culturais 
                                                        
6 Para Helena Sampaio (2005) coordenadora do Programa Artesanato Solidário: “Ações que promovem o 
desenvolvimento da auto-estima dos artesãos e que fortalecem seus sentimentos de pertença a um grupo 
ou a uma comunidade certamente estão alinhadas, coerente com a tão desgastada, mas nem sempre 
entendida relação artesanato e identidade cultural”. (SUPRA, 2005, p 5).   
 
 



(incentivando habilidades e competências dos artesãos e valorizando o sentimento de 

pertença da comunidade local) e ambientais (fomentando a confecção de produtos 

ecologicamente correto). 

 

2.    PROGRAMA SEBRAE DE ARTESANATO 

 

No final da década de 1990, foi implantado pelo Sebrae o seu programa de 

artesanatos (Programa Sebrae de Artesanato) impulsionado por uma estratégia dividida 

em duas linhas de atuação: setorial (centradas no fortalecimento das cadeias produtivas) 

e local (voltada a revigorar o capital social e humano como pré-condições para o 

empreendedorismo).  

Presente nas 27 unidades federativas do país e em 16,6% dos municípios 

brasileiros, o Programa Sebrae de Artesanato tem o propósito de estimular o 

crescimento e a melhoria da produção artesanal, reconhecendo a sua importância 

econômica sem diminuir as expressões culturais ligadas às técnicas de construção do 

artefato. Para isso, a instituição é norteada por eixos, sendo eles: 

 

1) estratégias e diretrizes: integração entre ações estratégicas e pesquisa; 

2) estudo e pesquisa: atividades de prospecção para melhor conhecimento do 

setor; 

3) inovação: tecnologia, design e infra-estrutura; 

4) capacitação: treinamento e reciclagem do artesão; 

5) acesso ao mercado: inserção dos produtos no comércio; e 

6) acesso a crédito: adequação e ampliação de créditos e capitalização do 

segmento artesanal. 

 

A consolidação do vínculo entre o turismo e o artesanato consiste numa 

prioridade do programa, que vê nessa parceria uma possibilidade para a viabilização 

econômica da produção de artesanatos, pois esses artefatos são manifestações da cultura 

e história de um lugar, isto é, do universo imaginário dos valores e tradições, 

ingredientes esses que, atualmente, atraem os turistas inclinados a conhecer o exotismo 

dos destinos visitados. “Uma das vertentes de atuação compartilhada é a inserção do 

artesão e seu local de produção, enquanto roteiro turístico” (SEBRAE, 2004, p. 13). 



Além disso, são introduzidas nos pontos turísticos (hotéis, pousadas e restaurantes) 

peças produzidas pelos grupos de artesãos das comunidades. 

Tendo a missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável do setor 

artesanal em consonância com os aspectos culturais e sociais dos territórios, o Sebrae7 

tem os seguintes objetivos:  

 

• Geral - fomentar o artesanato de forma integrada, enquanto setor econômico 

sustentável, que valoriza a identidade cultural das comunidades e promove a melhoria 

da qualidade de vida, ampliando a geração de renda e postos de trabalho;  

• específicos – ampliar as oportunidades de ocupação e renda; contribuir para a 

formalização do setor; ampliar o acesso ao crédito e capitalização; promover o acesso a 

tecnologias adequadas ao aumento e melhoria da capacidade produtiva; utilizar a 

inovação como um dos fatores de diferenciação do produto artesanal; promover a 

educação empreendedora; promover a cultura da cooperação, estimulando a criação e o 

fortalecimento de associações e cooperativas; promover o acesso ao mercado; utilizar o 

marketing como uma das ferramentas para impulsionar a competitividade; resgatar a 

cultura como agregação de valor ao artesanato, promovendo produtos com a “cara 

brasileira”; disponibilizar informações sobre a utilização racional dos recursos naturais, 

segundo os postulados da legislação ambiental; socializar o acesso às informações e ao 

conhecimento no âmbito do setor artesanal e articular parcerias para aumentar a 

participação do artesanato na produção nacional e para o conseqüente fortalecimento do 

setor.    

A respeito das intervenções nas produções de artesanatos nas comunidades, o 

Sebrae segue uma lógica mercadológica8, que pressupõe o desencadeamento de ações 

intimamente entrelaçadas aos núcleos de inovação e design, oficinas experimentais de 

produção e centrais de comercialização. As etapas de interferências na produção de 

artesanatos estão subdivididas em estratégias, sendo a identificação e análise da 

demanda os primeiros passos, pois são através destes que se buscará segmentar o 

mercado consumidor do artesanato, reconhecendo os gostos, hábitos, nível intelectual e 

financeiro dos potenciais compradores do artefato. “Estes dados permitem estimar o 

                                                        
7 “O programa foi reavaliado e redesenhado, com a participação de todos os coordenadores estaduais a 
partir do nivelamento de conceitos e de compartilhamento das experiências bem sucedidas, alinhando-o 
frente às estratégias e prioridades do sistema Sebrae. O novo formato define como foco prioritário 
estratégias de atuação diferenciadas para cada categoria de artesanato” (SEBRAE, 2004, p. 11).  
8 “A lógica de intervenção do Programa Sebrae de Artesanato começa e termina no mercado [...]”. 



tamanho do mercado visado, desenvolver produtos que venham ao encontro destas 

expectativas e definir a melhor estratégia e época mais propicia para as vendas” 

(SEBRAE, 2004, p. 45). Essas pesquisas inicialmente serão em âmbito local, passando 

para o regional e por fim nacional ou internacional. Os aspectos como atributos, 

disfunções, especificações (dimensionamento, preço etc), concorrentes, tipologias 

preferenciais, tendências estético-formais e canais de distribuição das peças são levados 

em consideração nesse estudo de valorização mercantil do artesanato. Figurando 

também nessa análise estão os contextos sociais, culturais, econômicos e ambientais 

relacionados ao lugar onde esse objeto é produzido.  

Conhecendo o público-alvo, a próxima questão a ser resolvida reside na 

adequação do produto às expectativas dos possíveis clientes, respeitando as 

peculiaridades intrínsecas à produção do artesanato9. Para isso, é necessária a mão-de-

obra de designers, engenheiros de produção, antropólogos, dentre outros. “Um designer 

envolvido com a concepção de produtos artesanais não deve projetar para o artesão, mas 

com o artesão”.  

Conforme o Sebrae (2004), a adaptação do artesanato tradicional ao mercado 

pode exigir do processo de design que desempenhe as seguintes funções:  

 

• Substitua a matéria–prima que está ficando escassa no local; 

• providencie instrumentos mais eficazes para o trabalho do artesão sem acarretar 

prejuízos ao fazer manual do artesão; 

• modifique técnicas ou processos inadequados por aqueles que otimizem a 

produção; 

• altere a forma e a funcionalidade do produto; 

• introduza mecanismos que tornem o artesanato mais apresentável para a 

comercialização (embalagens, selos, etiquetas etc). 

 

Portanto, o Programa Sebrae de Artesanato tem intervindo por meio dessas 

premissas, as quais recebem o nome de termo de referência por servir de manual para 

todas as unidades.                      

 
                                                        
9 “Qualidade significa, também, fazer a centésima peça como se fosse à primeira, no tamanho, no peso, na 
forma, porém preservando as pequenas diferenças, que torna cada elemento uma peça única e singular, 
pois manter estes padrões é fundamental para poder padronizar os processos de embalagem e 
comercialização, buscando com isso mais eficiência e economia” (SEBRAE, 2004, p. 53).    



3. CONCLUSÃO 

 

Os programas de apoio ao artesanato objetivando tornar a produção artesanal 

uma das molas propulsora da economia local a condiciona as exigências do mercado. 

Nessa direção, o artesanato tradicional passa a ser chamado de artesanato de referencia 

cultural em menção a produção do mesmo por meio da interação entre designers e 

artesãos. Com isso, o artefato passa a figurar como mercadoria em feiras, shopping 

center e lojas de varejos juntamente com outros objetos confeccionados artesanalmente 

oriundos de outros estados e nações.  Enquanto isso o artesão permanece subserviente 

aos comandos externos das áreas do design e marketing para corresponder a chamada 

obsolescência programada que envolve todo produto inserido no mercado competitivo.       

Portanto, as respostas para as duas perguntas iniciais exigem uma análise critica 

acerca dos planejamentos, ações e impactos das intervenções empreendidas pelos 

programas de apoio ao artesanato em andamento. Talvez seja como Antropólogo 

Arantes (2004, p. 87) diz: “Há muitas questões conceituais ainda não resolvidas nessa 

interface entre cultura, economia e política proposta pelos programas sociais e o seu 

equacionamento depende do efetivo acompanhamento e avaliação de ações pioneiras”.  
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