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          Figura 1: Artesanato do Povoado do Bichinho/Prados – MG. 2013 (foto Vera Ermida) 
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       Figura 2: Artesanato do Povoado do Bichinho/Prados – MG. 2013 (foto Vera Ermida) 
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RESUMO 

 

 

ERMIDA BARBOSA, Vera Lucia. Mulher e Artesanato: as artesãs do povoado do 

Bichinho/Prados-MG. Rio de Janeiro, 2013. Dissertação (Mestrado em Psicossociologia de 

Comunidades e Ecologia Social) – Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

 

     Este trabalho pretende refletir acerca do trabalho feminino e o fazer artesanal frente à 

ambivalência da cultura ocidental. Mais especificamente no cenário brasileiro, onde se 

constrói historicamente o ofício de artesão como atividade feminina, atrelado a conceitos 

socioculturais ambíguos de diferenciação valorativa: manual e intelectual; homem e mulher. 

Nossos referenciais são perpassados, também, pela perspectiva da divisão sexual do trabalho 

e ‘empoderamento’. Para tanto, nos deteremos na experiência das artesãs do povoado do 

Bichinho/Prados-MG buscando entender a trajetória e o significado que dão ao ofício a partir 

do cotidiano. A pesquisa de campo, na perspectiva da lógica metodológica qualitativa se 

baseou em entrevistas semiestruturadas. Evidenciam-se importantes conexões entre o fazer 

artesanal e a possibilidade de articular habilidades e competências para produzir, criar e gerir 

a própria vida, favorecendo que se esbocem processos significativos de autonomia e 

autoconfiança e ressignificação das relações tradicionais homem e mulher, ainda que sejam 

mantidas em muitos aspectos. Inscreve-se na temática dos estudos culturais latino-

americanos e trata a questão da mulher artesã no cenário da cultura material local.  

 

 

 

Palavras-Chave: 1. Mulher; 2. Artesanato; 3. Cultura Material; 4. Trabalho Feminino. 

                  

 

 

 

 

 



9 
 

   

ABSTRACT 

 

 

ERMIDA BARBOSA, Vera Lucia. Woman and Handicraft: the artisans from the village of 

Bichinho/Prados-MG. Rio de Janeiro, 2010.  Dissertation (Mastership in Psychosociology of 

Comunities and Social Ecology)- Psychology Institute, Federal University of Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro, 2014. 

 

This work aims to reflect about feminine work and handmade process relating to the 

ambivalence of occidental culture. Specifically, in brazilian scenario, where the artisan trade 

is historically build as a feminine workmanship tied to ambiguous sociocultural concepts with 

different attributions of value: both manual and intellectual; man and woman. Our referential 

is also crossed with the perspective of sexual division of work and ‘empowerment’. To do so, 

we shall base ourselves on the artisans of Bichinho/Prados-MG village’s experience trying to 

understand the trajectory and the meaning they give to their trade through the lenses of daily 

life. The field research, in the perspective of methodological qualitative logic based itself in 

semi-structured interviews. Important connections between the handmade process and 

possibility to articulate abilities and competencies to produce, create and administer life are 

shown, stimulating the rise of significant autonomy and self-trust processes, giving, as well, a 

new meaning to the traditional man and woman relation, even though it is still kept in many 

aspects. This article inserts itself in the Latin-Americans cultural studies, discussing about the 

artisan woman inserted in the material local culture scenario. 

 

 

 

Keywords: 1. Woman; 2. Handicraft; 3. Material Culture; 4. Feminine Work. 
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Reflexões Iniciais e Implicações na Pesquisa  

 

     Uma viagem de final de semana prolongado levou-nos ao povoado
1
 do Bichinho 

localizado no Município de Prados-MG alguns anos antes do início desta pesquisa. Movida 

por uma paixão antiga pela cultura material, sentimo-nos atraídos, como artesã, pelo rico 

artesanato local e chegamos ao povoado pela primeira vez em 2010.  

     Em meio à deslumbrante paisagem de Serra de São José
2
, o casario colonial e ao cheiro e 

sabor da comida mineira, chamou nossa atenção a predominância do artesanato na atividade 

comercial local, a forte presença feminina na produção das peças e os relatos delas sobre a 

transformação da região em função daquele ofício. Estes elementos incitaram a curiosidade de 

saber ‘como’: Como o artesanato se fixou ali? Como as mulheres se tornaram artesãs e como 

se vêm nesse lugar? O que mudou nas relações sociais locais e de gênero?  

     Dois anos se passaram e o ingresso no mestrado em 2012 trouxe de volta estas perguntas, 

agora como questões de pesquisa.  

     Com formação em Serviço Social, com um longo trabalho junto a mulheres de 

comunidades vulneráveis em diversos cantos do país e especialista em Design de Moda, 

encontramos na proposta inovadora do Programa EICOS e nas reflexões no campo da 

Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social a oportunidade de buscar as respostar às 

perguntas suscitadas quando daquela viagem ao povoado. A linha de pesquisa: Novas 

Socialidades, Cartografias Sociais e Políticas do Quotidiano Contemporâneo coordenada pela 

Professora Maria Inácia D’Ávila Neto favoreceram o desenvolvimento da pesquisa. 

     As duas primeiras visitas ao povoado, agora configurado como campo de pesquisa, se 

deram em junho e outubro de 2012 e cumpriram a função de estabelecer contato e vínculo 

com as artesãs e observar o cotidiano local. Foram ao todo cinco dias de permanência e de 

observação. 

     Partindo deste intenso e rico material exploratório aprofundamo-nos nas teorias e reflexões 

relacionadas com nosso objeto de pesquisa, que assume como eixo central o artesanato e o 

                                                   
1 De acordo com o IBGE, povoado define-se como uma localidade que tem a característica definidora de Aglomerado Rural Isolado e possui 

pelo menos 1 (um) estabelecimento comercial de bens de consumo freqüente e 2 (dois) dos seguintes serviços ou equipamentos: 1 (um) 

estabelecimento de ensino de 1º grau em funcionamento regular, 1 (um) posto de saúde com atendimento regular e 1 (um) templo religioso 
de qualquer credo. Corresponde a um aglomerado sem caráter privado ou empresarial ou que não está vinculado a um único proprietário do 

solo, cujos moradores exercem atividades econômicas quer primárias, terciárias ou, mesmo secundárias, na própria localidade ou fora dela. 

<http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_nocoes/elementos_representacao.html > Acesso em 15/02/2014. 
2 Unidade de Preservação Ambiental. http://www.ief.mg.gov.br/noticias/1/266-mosaico-amplia-protecao-da-serra-de-sao-jose >       Acesso 

em 28/12/2013. 

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/cartografia/manual_nocoes/elementos_representacao.html
http://www.ief.mg.gov.br/noticias/1/266-mosaico-amplia-protecao-da-serra-de-sao-jose
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trabalho feminino numa perspectiva de divisão sexual do trabalho e o “empoderamento” 
3
 que 

este ofício representa para estas mulheres. 

     Estes momentos foram fundamentais para a construção e amadurecimento do objeto de 

estudo, uma vez que se deu já com elementos teóricos acessados no curso e com aporte da 

orientadora. 

     Explicitou também o que Becker (2010) denomina de ‘representações’ quando afirma que 

“na ausência de conhecimento real, nossas representações assumem o controle.” (Idem; p. 

34). Assim, o contato com a realidade do campo favoreceu maior conhecimento acerca do 

objeto e reduziu a possibilidade das ‘representações leigas’ influenciarem na pesquisa. Ainda 

segundo o autor “as representações penetram em nossas cabeças como resíduo de nossas 

experiências cotidianas; assim, para introduzir nelas representações melhores, temos que fazer 

alguma coisa acerca do caráter de nossas vidas comuns.” (Idem; p. 35). 

     A maneira encontrada para corrigir as possíveis nossas “representações” foi construir um 

conhecimento baseado em experiência de primeira mão, ou seja, vivenciar o cotidiano do 

campo e das artesãs, ao se participar de algumas atividades artesanais locais, e resgatar o 

contato com a própria vivência de artesã da pesquisadora. Este movimento favoreceu o 

desenvolvimento de um olhar mais apurado na procura do material adequado e a identificação 

daquilo que requereria ser investigado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                   
3 O conceito de ‘empoderamento’ – tradução controvertida e não dicionarizada de termo ‘empowerment’ – tem origem nas lutas dos 

movimentos sociais que proliferaram em todo o mundo, a partir da década de 60, até 80.  (NAZARETH, 2010). Avançaremos neste conceito 
mais adiante a partir do conceito de ‘empoderamento construído por León, M. (1997). El empoderamiento en la teoria y prática del 

feminismo. In: M. LEÓN, Poder y empoderamiento de las mujeres. Bogotá: MT Editores. 

 



14 
 

   

Introdução 

      

    O artesanato está presente na vida do homem, e da mulher, desde os primeiros tempos na 

produção de objetos de uso para sobrevivência e ornamento. O artefato e sua elaboração 

inserem-se na cultura material, entendida aqui no sentido de que os objetos são dignos de 

consideração por si mesmos, sendo seu processo de feitura capaz de revelar muito sobre quem 

o faz. Deste modo, Sennett (2012) amplia a reflexão acerca da cultura material para além da 

concepção de que a feitura dos objetos físicos reflete, tão somente, as normas sociais, 

interesses econômicos, convicções religiosas e são capazes de contar e explicar a própria 

história da humanidade. Assim, através da cultura material é possível aprender sobre a 

experiência humana em seu processo de ‘fazer coisas’, entendido como um impulso básico e 

permanente ligado ao desejo de realizar um trabalho bem feito.  Esta ‘habilidade artesanal’ 

associa o fazer manual ao pensamento, ligando mão e cabeça, estabelecendo, ou melhor, 

restabelecendo uma conexão que a civilização ocidental apartou ainda na Idade Média.  

     Esta clivagem é parte da herança ideológica da ambivalente cultura ocidental e se traduz na 

divisão entre a teoria e a prática, a técnica e a expressão, o artífice e o artista e estão presentes 

na sociedade pós-moderna
4
 e nas relações que estabelecem entre si. As linhas ideológicas 

divisórias traçadas pela história atravessam as relações humanas criando diferenciações 

valorativas entre habilidade técnica e imaginação, homens e mulheres. (Idem, 2012). 

     Historicamente as atividades manuais estiveram relacionadas ao fazer feminino e era onde 

“obtinham exclusividade quando eram costureiras, doceiras, fiandeiras, criadas, cozinheiras 

ou lavadeiras, acabando por reproduzir os papéis que lhes eram dados tradicionalmente.” 

(LAGES, 2007; p. 17).   

     Institucionalmente o artesão e o artesanato encontram sua definição, importância e 

aplicação. Possuem decretos específicos que os caracterizam, valorizam, normatizam e 

protegem. Estatisticamente estão representados em gráficos, valores e percentuais 

econômicos, sociais. Dados como a prevalência feminina no exercício deste ofício chamam 

atenção, contudo, as determinações e consequências deste fato ainda estão pouco estudadas na 

perspectiva histórica e sob a ótica das próprias artesãs.  

     Observando os números que concernem ao artesanato no Brasil, fica evidente a 

prevalência feminina neste ofício. Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

                                                   
4 Alguns autores chamam de pós-moderno o cenário contemporâneo, outros de crise da modernidade, modernidade tardia, etc. A    

   este respeito ver Santos, B. S. (2010). A gramática do tempo. São Paulo: Cortez Ed.  
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Estatística) em 2007 pesquisas revelaram que o Brasil possui mais de 8,5 milhões de artesãos. 

Desse total, 87% são mulheres.
5
  

     Estes dados se inserem em um panorama nacional onde o trabalho feminino representa 

43,5% da população economicamente ativa (PEA) e o trabalho masculino 56,5% de acordo 

com dados do IBGE (2005).
6
  

     De acordo com o Programa do Artesanato Brasileiro - PAB, segundo a Base conceitual do 

Artesanato – 2012, a geração de trabalho e renda, bem como a melhoria do nível cultural, 

profissional, social e econômico do artesão brasileiro, visando consolidar o setor 

economicamente, tendo em vista seu impacto no desenvolvimento das comunidades 

representam seu principal objetivo.
7
  

     Esta organização e institucionalização do artesanato apontam uma tendência 

governamental de reconhecimento do potencial econômico do ofício e sinaliza sua 

importância como identidade cultural. Contudo, as ações ainda estão focadas na realização de 

feiras, volume de negócios e cursos de capacitação. 

     Para Hirata (2007):  

 

Essa forma particular da divisão social do trabalho tem dois princípios 

organizadores: o princípio de separação (existem trabalhos de homens e trabalhos de 

mulheres) e o princípio hierárquico (um trabalho de homem "vale" mais que um 

trabalho de mulher). Esses princípios são válidos para todas as sociedades 

conhecidas, no tempo e no espaço. Podem ser aplicados mediante um processo 

específico de legitimação, a ideologia naturalista. Esta rebaixa o gênero ao sexo 

biológico, reduz as práticas sociais a "papéis sociais" sexuados que remetem ao 

destino natural da espécie. (HIRATA, H. 2007; p. 599). 

 

 

     No caso do artesanato esta questão da divisão sexual do trabalho se apresenta na 

característica do ofício, sendo ele ‘feminino’ uma vez que está atrelado a ‘delicadeza’ do fazer 

minucioso, o princípio da separação, e sendo um complemento ao orçamento, o princípio 

hierárquico.  A mulher artesã, enquanto mulher trabalhadora, lida cotidianamente com esta 

ideologia de naturalização de ‘papéis sociais’ sexuados e desiguais. 

                                                   
5 <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=980 > Acesso em 14/02/13. 
6 Bruschini analisa a questão do trabalho e gênero no Brasil até 2005, de forma comparativa, das regiões Sudeste e Nordeste. Ver  

BRURSCHINI, C., RICOLDI, A. M., & MERCADO, C. M. (2008). Mercado de trabalho e gênero; comparações internacionais. In: A. d. 

COSTA, S. BILA, C. BURSCHINI, & H. HIRATA, Mercado de trabalho e gênero; comparações internacionais (pp. 14-33). Rio de janeiro: 
Editora FGV. 
7 <http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1347644592.pdf > Acesso em 23/04/2013. 

 
 

 

 
 

 

http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=980
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1347644592.pdf
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     Nossa intenção é refletir sobre o fazer artesanal frente à ambivalência da cultura ocidental 

em relação às coisas feitas pelo homem (SENNETT, 2012). Como também a sua construção 

histórica como atividade feminina a partir da experiência vivenciada pelas artesãs locais e sua 

percepção sobre o lugar que ocupam neste complexo cenário que inclui cultura material, 

trabalho e gênero.  

     Ao se reconhecer a complexidade e os desafios da temática, o que se espera com este 

estudo é contribuir para indicações de novos caminhos e reflexões que possam lançar luzes 

sobre o tema.  

     Com o propósito de refletir sobre a temática de mulheres artesãs, foi escolhido o povoado 

do Bichinho e o relato de sete mulheres com trajetórias semelhantes: originárias desta região 

aí cresceram, trabalham e onde vivem como artesãs. Estas pessoas desenvolvem técnicas 

artesanais diversas: crochê, fuxico, costura, patchwork, pintura em madeira, entalhe e papel 

máchê. A realização das entrevistas esteve atrelada à disponibilidade e desejo das artesãs.  

     É importante registrar que Bichinho data do séc. XVIII e possui 768 habitantes segundo 

dados do IBGE, dos quais cerca de 400 tem o artesanato como atividade principal.
8
  Localiza-

se no município de Prados – MG.  

     De maneira mais específica procura-se identificar como se configura a cultura material no 

cotidiano destas mulheres? De que forma o artesanato como ofício se fez presente na vida 

delas e como se tornaram artesãs: escolha ou contingência? Escolha ou contingência, como o 

artesanato se reflete no cotidiano e nas relações estabelecidas? Como elas percebem estas 

relações a partir do lugar de mulher e de artesã? Em que medida as mudanças 

socioeconômicas e culturais em decorrências do artesanato se faz presente no cotidiano das 

relações que são estabelecidas?  

     Neste contexto, visa-se na presente pesquisa compreender o papel da mulher artesã deste 

povoado em um cenário contemporâneo de debate sobre a divisão sexual do trabalho, tendo a 

cultura material local como pano de fundo e fazê-lo a partir do olhar das próprias artesãs.  

     Nossa escolha para iniciar este percurso será partir do contexto cultural que permeia nosso 

objeto de estudo: mulher e artesanato. 

    O artesanato será considerado como um motivador para o exame das primeiras questões, 

além de outras demais relacionadas com a divisão sexual do trabalho. 

    Para melhor avançar nas reflexões acerca da mulher e do trabalho feminino no contexto 

cultural, uma vez que é o artesanato seu ofício, trataremos das questões sobre a cultural 

                                                   
8 <http://prados.mg.gov.br > Acesso em 24/01/2013. 

  

http://prados.mg.gov.br/
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material a partir dos Estudos Culturais. Assim, a expressão da cultura no campo das relações 

norteará nossas reflexões na busca de compreender a relação entre artesanato e o trabalho 

feminino. As inter-relações que compõem este ‘casamento’ são históricas e envolvem padrões 

de comportamento padronizados, hábitos e costumes, práticas culturais e sociais.  

      A primeira parte da dissertação que trata da revisão teórica apresenta uma reflexão sobre o 

artesanato como elemento da cultura material na perspectiva dos Estudos Culturais de acordo 

com as perspectivas de Stuart Hall, García Canclini e Martín Barbero. Num segundo 

momento pretende-se tocar em temas que envolvem o modo como o fazer artesanal é 

dissociado da atividade intelectual. Neste sentido será adotada a perspectiva de Richard 

Sennett. Em seguida abordaremos as artes e fazeres do cotidiano onde a cultura material pode 

se configurar uma tática de resistência segundo Michel de Certeau. 

      No segundo capítulo a contextualização do trabalho feminino inserido nas relações sociais 

sexualizadas será apresentada em números e dados segundo as reflexões de Helena Hirata e 

Cristina Bruschini, principalmente. A partir deste contexto refletiremos acerca do artesanato 

como elemento de expressão desta construção social, considerando as construções sociais 

históricas do trabalho feminino.  

     O terceiro capítulo apresenta a história do povoado do Bichinho com o intuído de 

contextualizar o artesanato no cenário da cultura material local buscando compreender o 

cotidiano vivenciado pelas artesãs e sua relação com a história local. 

     No quarto capítulo descreveremos os caminhos e descaminhos trilhados no campo, na 

pesquisa e as implicações que fizeram parte das construções metodológicas e teóricas. Uma 

tentativa de compartilhar os meandros da pesquisa, seguindo o exemplo de Juliana Nazareth
9
 

em sua tese de doutorado e que muito nos inspirou em buscar alternativas criativas, e pôr 

vezes improvisadas, aos desafios apresentados pelo campo. Descreveremos ainda o processo 

que consistiu a coleta de dados em entrevistas semi-estruturadas das mulheres artesãs.  

    O quinto capítulo apresenta as artesãs através de um perfil sumário e as suas histórias, para 

iniciar a análise dos resultados com a apresentação das categorias construídas. 

    O capítulo final apresenta algumas conclusões relacionadas com o cotidiano de trabalho e 

de vida das artesãs, que tem no ofício artesanal uma ferramenta de ‘empoderamento’.    

 

 

 

                                                   
9 Nazareth, J.  Mulheres em Movimento: trajetória de jovens nordestinas no Rio de Janeiro. Tese de Doutorado. Eicos/UFRJ, 2010.  
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CAPÍTULO 1 

 

CULTURA E ARTESANATO 

 

       Figura 3: Artesanato do Povoado do Bichinho/Prados – MG. 2013 (foto Vera Ermida) 
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 1.1. Estudos Culturais e Cultura Popular 

 

     As reflexões a respeito da cultura ganham espaço com as primeiras manifestações dos 

Estudos Culturais na Inglaterra, no final dos anos 50 e inauguram o olhar de que no âmbito 

popular não existe apenas submissão, mas, também, resistência. Elas ampliam o conceito de 

cultura incluindo práticas e sentidos do cotidiano e reconhece que “todas as expressões 

culturais devem ser vistas em relação ao contexto social das instituições, das relações de 

poder e da história.” (ESCOSTEGUY, 2010; p. 26). 

     Os estudos culturais compõem um vasto, fragmentado e inter/trans ou antidisciplinar 

campo de estudo. Em sua pluralidade mantém a perspectiva de estabelecer um fio condutor, 

como afirma Hall (1996): 

 

Ainda que os estudos culturais, como um projeto, estejam em aberto, não podem ser 

simplesmente pluralistas desta maneira. Recusam-se, sim, a ser um discurso 

dominante ou um metadiscurso de qualquer espécie. Constituem um projeto sempre 

aberto àquilo que ainda não conhece àquilo que ainda não pode identificar. Porém, 

tal projeto possui, também, um certo desejo de conectar-se, um balizamento nas 

escolhas que faz. Portanto, realmente fará diferença interpretarem-se os estudos 

culturais como sendo uma coisa ou outra. (HALL, 1996; p. 263). 

 

     Nesta direção, ainda que se caracterize pela multiplicidade de objetos de investigação, não 

aceitando ser uma posição teórica unificada, afirma-se como um conjunto composto pôr 

diferenças que podem apresentar unidade. Na medida em que as peculiaridades do contexto 

histórico onde os objetos são investigados leva a convicção de que, é impossível abstrair a 

análise da cultura das relações de poder e das estratégias de mudança social. Neste sentido, as 

inter-relações entre domínios culturais supostamente separados e as mútuas determinações 

entre culturas populares e outras formações discursivas que ocorrem no campo do cotidiano 

da vida popular e em suas diversas práticas culturais, traduzem o este foco. 

      O estudo da cultura popular se apresenta como temática central nos Estudos Culturais.  

Para Stuart Hall ela assume uma conotação fortemente política enquanto espaço de luta, sendo 

uma “arena de consentimento e de resistência. É parcialmente onde a hegemonia surge e onde 

é assegurada”. (HALL, 1981; p.239).          

      No campo cultural, os Estudos Culturais adotam a premissa de que a sua investigação, 

com base numa postura crítica àquela definição hierárquica de cultura - estabelecida a partir 

de oposições como cultura “alta” ou “superior” e “baixa” e “inferior”- suscita um novo olhar 

global sobre a cultura popular. 
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     Na América Latina, a partir da década de 80, a trajetória dos Estudos Culturais apresenta 

formulações que trazem as marcas da história da colonização, que se traduzem numa 

preocupação fundamentalmente sociológico-cultural, fortemente marcada pela atenção na 

base social dos processos culturais. A análise das práticas sociais, experiência do popular, seu 

espaço e práticas da vida cotidianas, representam uma forte tendência social dos estudos 

culturais neste continente. (ESCOSTEGUY, 2010).  

 

Na América Latina, os especialistas têm traçado, baseados na adaptação e 

transformação de uma mistura de produtos culturais populares locais e importados 

(em grande parte norte-americanos), a imagem característica da prática cultural 

popular de seus países. [...] Evitando velhos dualismos teóricos, no que tange 

àqueles que detêm o poder e àqueles que não têm poder nenhum, os estudiosos 

latino-americanos, tais como García Canclini e Martín Barbero, propõem categorias 

analíticas como sincretismo, hibridação e a mestiçagem [...] para clarificar processos 

de apropriação, adaptação e vocalização culturais na mediação entre prática cultural, 

cultura popular, meios de comunicação democráticos e política. (GOLDING E 

FERGUSON apud ESCOSTEGUY, 2010; p 51). 

 

 

     Neste sentido, a construção de identidades culturais relaciona-se diretamente com as 

complexas articulações entre tradição e modernidade que coexistem sob múltiplas formas de 

desenvolvimento na América Latina. O matiz de diversas culturas, onde se constroem as 

identidades, apresentam desiguais formas de apropriação e transformação de elementos 

simbólicos, além de estabelecer um cenário marcado pelas heterogeneidades culturais, 

pluralidades étnicas, diversidades econômicas, experiências distintas e desigualdades 

estruturais. 

     A questão da identidade constitui-se uma das preocupações contemporâneas. No cenário 

global esta se expressa em relação às identidades nacionais e étnicas; e da emergência de 

“novos movimentos sociais”, enquanto o cenário local foca as identidades pessoais. (HALL, 

2005). 

    É ressaltado este destaque para a identidade, face à necessidade de se considerar o contexto 

de suas reconstruções globais na busca de reafirmação das identidades pessoais e culturais. 

Este tema faz emergir a necessidade de analisar a importância da diferença como elemento 

crucial no processo de construção das posições de identidade, uma vez que esta é reproduzida 

por meio de sistemas simbólicos.  

     Identidade e diferença são interdependentes e produzidas ativamente no mundo cultural e 

social. As identidades são estabelecidas por meio da marcação da diferença. Essa marcação da 
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diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representação quanto por meio de 

formas de exclusão social. (WOODWARD, 2012).  

     Em termos dos Estudos Culturais o conceito de representação foi “recuperado” e 

desenvolvido em conexão com uma teorização sobre a identidade e a diferença. Neste sentido, 

ao examinar sistemas de representação é necessário analisar a relação entre cultura e 

significado. (HALL, 1997).  

 

A representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio 

dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeito. [...] Todas 

as práticas de significação envolvem relações de poder, incluindo o poder para 

definir quem é incluído e quem é excluído. (WOODWARD, 2012; p. 18-19). 

 

      Deste modo, o conceito de representação traduz um sistema linguístico e cultural: 

arbitrário, indeterminado e estreitamente ligado à relação de poder. Neste aspecto a 

representação se liga à identidade e à diferença. 

     Sendo o resultado de um processo de produção simbólica e discursiva, a identidade e a 

diferença são frutos das relações sociais. Assim, localiza-se em um campo de poder, onde “A 

afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo de diferentes grupos 

sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso privilegiado aos bens sociais.” 

(SILVA, 2012; p. 81). 

      Neste aspecto, pode-se afirmar que é por meio da representação que a identidade e a 

diferença se ligam ao sistema de poder. É através do poder de representar que são definidas e 

determinadas as identidades. Segundo Silva (2012), as identidades são construídas no interior 

do discurso e por este motivo “devemos compreendê-las como produzidas em locais 

históricos e instituições específicas, no interior de formações e práticas discursivas 

específicas, por estratégias e iniciativas específicas.” (Idem; p. 109). 

     Na perspectiva de García Canclini (1995), a identidade traduz-se na construção e 

reconstrução incessante da narrativa pelo e entre múltiplos atores sociais, não em condições 

de igualdade ou sem conflitos devido às relações de poder que intervêm neste processo. 

Assim, torna-se uma produção coletiva, com conflitos pela presença de nacionalidades, etnias, 

gêneros etc., constituindo-se simultaneamente em “representação e ação”.  

      Martín-Barbero (1990), credita às ações do setor popular especial papel na construção 

destas identidades, tendo em vista a sua capacidade “tática” nos fazeres da vida cotidiana 

como espaço de resistência e subversão. Aponta ainda que falar em identidade, seja local ou 

regional, implica falar não só dos costumes e tradições orais ou da cultura material, é falar 
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sobre o desenvolvimento desigual de que são feitos estes países e às desigualdades sociais a 

que estão submetidos estes povos.  

     A reflexão crítica trazida por autores como Jésus Martín-Barbero e Néstor García Canclini 

trata das novas configurações da cultura popular a partir da indústria cultural, onde se 

identifica empréstimos e negociações entre a cultura considerada “legítima” e aquelas formas 

culturais cotidianas tidas como “não significativas” (ESCOSTEGUY, 2010; p.13), e que 

revelam a direção adotada pelos estudos culturais latino-americanos. 

     O termo culturas populares, no plural, é utilizado por Nestor García Canclini como a forma 

de expressar uma complexidade intrínseca. O autor entende que esta não pode ser 

compreendida como uma “expressão” da personalidade de um povo, pois deriva das formas 

específicas de representação, reprodução e re-elaboração simbólica das relações sociais. 

 

As culturas populares (termo que achamos mais adequado que a cultura popular) se 

constituem por um processo de apropriação desigual dos bens econômicos e 

culturais de uma nação ou etnia por parte dos seus setores subalternos, e pela 

compreensão, reprodução e transformação, real e simbólica, das condições gerais e 

específicas do trabalho e da vida. (CANCLINI, 1983; p. 42). 

 

 

     A perspectiva latino-americana dos Estudos Culturais trás um olhar relacionado com a 

apropriação dos bens culturais pelas camadas populares e que considera o contexto histórico 

deste continente, reconhecendo o papel constitutivo da cultura e das representações nas 

relações sociais. Os determinantes socioeconômicos estão presentes nestas construções e 

favorecem a compreensão de como as culturas populares são o resultado desta apropriação e 

como esta elaboração se dá no cotidiano onde estão presentes os conflitos e as contradições. 

Nesta direção é preciso construir de forma crítica o conceito de cultura popular, o que 

significa questionar as concepções formuladas pelo populismo romântico Europeu que a 

concebe de forma essencialista e sentimental como expressão de tradições puras e autênticas. 

Ou, ainda, a visão positivista que em seu rigor científico não considerou o sentido político da 

produção simbólica do povo. (CANCLINI, 1983). 

     Ao se considerar esta perspectiva crítica sobre a ‘cultura popular’, localizaremos a cultura 

material na procura de ir além das considerações de que a feitura dos objetos físicos é apenas 

o espelho de normas sociais, interesses econômicos e/ou convicções religiosas das expressões 

culturais de um povo. O processo de feitura das coisas concretas pode revelar muito sobre as 

pessoas que a elaboram. (SENNETT, 2012). 
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      1.2. Cultura Material e Artesanato  

 

‘Pensar sobre a materialidade e não apenas 

a cultura material é um bom ponto de partida’. 

 

Arjun Appadurai 
10

 

 

      

     Partindo da ideia segundo a qual os aspectos materiais constituem uma porta de entrada 

para a compreensão da sociedade, e que “as coisas modelam e dão solidez as relações sociais 

e reciprocamente as relações sociais se expressam também através das coisas” (SARTI, 2003; 

p. 17), é possível afirmar que os objetos têm uma função importante na definição dos lugares 

ocupados socialmente. 

     O significado e a função social dos objetos se apresentam na vida cotidiana como forma de 

comparação, diferenciação e superação entre os grupos, para expressar individualidade ou 

afinidade, desempenhando um papel importante na manutenção e no fortalecimento do poder 

e dos privilégios do grupo dominante da sociedade. 

     Esta perspectiva favorece a percepção das diferentes dinâmicas sociais através dos 

aspectos materiais da vida cotidiana, pensando e analisando os objetos não de forma isolada, 

mas inseridos nas relações e práticas sociais das quais fazem parte, no sentido de avançar para 

além da sua descrição, abordando e compreendendo seus significados socais e simbólicos.  

     As pesquisas e trabalhos relacionados com a cultura material no Brasil começam a se 

desenhar com referencial metodológico e conceitual em torno das décadas de 1980/90. Até 

então, os objetos do cotidiano – móveis, vestuário, joias, moradias urbanas e rurais, utensílios 

domésticos, equipamentos de trabalho etc. -, figuravam frequentemente como detalhes da vida 

burguesa nacional, não sendo foco de investigação pelos historiadores. O Museu Paulista, em 

1993 inaugurou a Nova Série dos Anais do Museu Paulista
11

 deu início a sistematizações e 

reflexões teóricas e metodológicas acerca da cultura material. (MARTINEZ, 2011). 

 

Um dos pontos que distinguem a historiografia contemporânea dos estudos 

tradicionais é o fato de que a cultura material deixa de ser compreendida como um 

"rol de artefatos" e passa ser analisada em simbiose com a sociedade que a criou, 

com a economia que a produziu, com o mercado que a distribuiu e com a cultura que 

permitiu sua existência estética, morfológica e funcional. Enfim, os artefatos são 

discutidos, no tempo e no espaço, como invenções e criações de grupos sociais nos 

quais homens e mulheres de diferentes etnias estão inseridos.  (Idem, p.418)  

                                                   
10 Em entrevista concedida à Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v.23, n. 45, p187-198, janeiro-junho, 2010.  
11

 MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. Apresentação da Nova Série. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, São Paulo, 

Nova Série, n.1, p.5-7, jan/dez. 1993. 
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     Neste sentido, ainda que uma abordagem sobre as ‘coisas’ necessite estar ligada a ideia de 

que elas não têm significados a não ser se inseridas nas transações, atribuições e motivações 

humanas, é preciso compreender a sua circulação no mundo concreto e histórico. “Para isto 

temos de seguir as coisas em si mesmas, pois seus significados estão inscritos em suas 

formas, seus usos, suas trajetórias. Somente pela análise destas trajetórias podemos interpretar 

as transações e os cálculos humanos que dão vida às coisas.” (APPADURAI, 2008; p.17). 

     No campo dos estudos da cultura material as peças artesanais através de suas 

características, forma, pintura, material construtivo, e pôr quem as executaram, constituem-se 

em objetos com representações físicas que carregam significados sociais e simbólicos, que 

talvez não tragam em si uma sociedade e uma cultura inteiras, mas boa parte delas. Assim, 

devem ser compreendidas como um processo e não um resultado, localizadas historicamente e 

inseridas em relações sociais onde são significadas pelo homem e capazes de elucidar seu 

contexto humano e social através de seu movimento. 

 
Falar sobre o artesanato requer muito mais do que descrições do desenho e das 

técnicas de produção; seu sentido só é atingido se o situarmos em relação com os 

textos que o predizem e o promovem [...], em conexão com as práticas sociais 

daqueles que o produzem e o vendem, observam-no ou o compram. [...]. 

(CANCLINI, 1983; p. 51). 

      

    Para este autor, o artesanato, elemento da cultura material, apresenta-se como uma 

complexa composição, abrangendo uma multiplicidade de fenômenos sociais que traduzem 

uma apropriação desigual, real e simbólica da história vivenciada e construída por um povo. 

Neste aspecto, sua definição no que tange à identidade e limites torna-se cada vez mais difícil 

na medida em que os produtos artesanais também sofrem modificações ao “se relacionarem 

com o mercado capitalista, o turismo, a ‘indústria cultural’ e com as ‘formas modernas’ de 

arte, comunicação e lazer.” (Idem; p. 51). 

     Inserido na ambivalência da cultura ocidental, o produto artesanal traz questões de ordem 

mais complexa, pois as mudanças em sua função e seu sentido evidenciam esta ambivalência. 

“A homogeneização dos padrões culturais e o peso alcançado pelos conflitos entre sistemas 

simbólicos colocam em questão uma série de pressupostos e de diferenças” (Idem; p.51), 

como os lugares pré-determinados para a arte e o artesanato, o artista e o artesão. Assim, Arte 

e artista estão ligadas a cultura de elite, enquanto o artesanato e artesão estão referenciados ao 

popular e primitivo. Contudo, se antes pareciam traduzir visões de mundo e padrões estéticos 

que garantiriam a definição de lugares e representações sociais e culturais, em parte, não mais 

garantem a compreensão dos sistemas simbólicos que estão presentes no objeto artesanal. 



25 
 

   

     A clivagem entre a teoria e a prática, o artista e o artesão e, portanto, o trabalho intelectual 

e técnico é um legado histórico que marca a sociedade pós-moderna segundo Richard Sennett 

(2012). A superioridade da teoria sobre a prática e a subsequente desvalorização do artesanato 

na civilização ocidental seria justificada pelo fato de que as idéias são mais duráveis do que os 

materiais.  Contudo, para o autor, a formatação dos materiais não pode privar-se de ideias, 

sendo o projeto inseparável do desempenho, o que denota a inteligência das mãos. Neste 

sentido, seria possível afirmar que o fazer das mãos está inseparavelmente ligado ao 

pensamento e, assim, às construções sociais que também o determinam.  

     Nesta direção, o autor propõe realizar uma análise aprofundada sobre o artesanato 

colocando-o como um modelo analítico do trabalho, bem como um modelo normativo 

político. O ofício como modelo de organização social com um conjunto de valores morais e 

éticos onde o trabalho de qualidade baseia-se em um processo que permite a emergência de 

reflexão e imaginação.  Assim, o estilo de trabalho do artífice pode contribuir para ancorar as 

pessoas na realidade material, sugerindo “maneiras de utilizar as ferramentas, organizar os 

movimentos corporais e pensar sobre os materiais que constituem propostas alternativas e 

viáveis de levar a vida com habilidade.” (SENNETT, 2012; p.22).  

     A consciência material adquirida pelo artesão na evolução da ‘habilidade artesanal’ 

caracteriza-se pela consciência de sua capacidade de mudar as coisas. Neste sentido: 

 

 [...] o ofício de produzir coisas materiais permite perceber melhor as técnicas de 

experiência que podem influenciar nosso trato com os outros. Tanto as dificuldades 

quanto as possibilidades de fazer bem as coisas se aplica à gestão das relações 

humanas.[...] as capacidades do nosso corpo para moldar as coisas  materiais são as 

mesmas a que recorremos nas relações sociais. (Idem; p.323). 

 

     Neste sentido, cabe refletir a respeito desta herança histórica que traçou linhas ideológicas 

divisórias entre a prática e a teoria, a técnica e a expressão, o artífice
12

 e o artista, o produtor e 

o usuário, apenas para citar algumas que são mais pertinentes ao contexto de que tratamos que 

estão presentes na cultura ocidental e que representam uma ruptura das habilidades. Em 

diferentes momentos da história ocidental, o labor prático foi menos valorizado e apartado de 
                                                   
12 “O termo Artífice é adotado na versão brasileira como tradução de “craftsman”, utilizado por Sennett na versão original 

em inglês de 2008 e indicada como “categoria mais abrangente que a do artesão, ele simboliza, em cada um de nós, o desejo 

de realizar bem um trabalho, concretamente, pelo prazer da coisa benfeita.” (P. 164). Essa distinção “craftsman x artisan” 

não foi possível na versão francesa Ce que sait la main (2009), por razões linguísticas. No mesmo trecho, encontramos a 

frase: “Le craftsman, l´homme de l´art, est une catégorie plus inclusive que l´artisan” (p.199). Na versão brasileira, 

entretanto, utiliza-se para denominar a parte 2, Craft, no original, o termo Artesanato e a parte 3 Craftsmanship o termo 

Habilidade Artesanal. Na francesa, os termos correspondem respectivamente a Métier (parte2) e a Artisanat (parte3). Isso 

indica as sutilezas conceituais, no que tangem suas utilizações na linguagem, ligadas às práticas em diferentes culturas, 

englobando as questões estéticas, artísticas, natureza econômica da produção e consumo, etc.” (D’ÁVILA, M.I. & ERMIDA, 

V., Mulheres e Artesanato: um ofício ‘feminino’ no povoado do Bichinho/Prados-MG. Artigo submetido a Revista Ártemis em 2014) 

 

 



26 
 

   

ocupações consideradas mais importantes. A habilidade técnica foi desvinculada da 

imaginação e da criatividade e o orgulho pelo trabalho bem feito considerado um atributo 

raro. Esta separação entre ‘mão e cabeça’ traduz esta dificuldade da civilização ocidental em 

reconhecer, estimular e valorizar o impulso da ‘perícia artesanal’. (SENNETT, 2012). 

     A confecção de um bom trabalho vem a ser o principal fator de identidade de um artífice, 

na medida em que a habilidade artesanal designa um impulso humano básico e permanente 

que está na base do desejo de um trabalho bem feito por si mesmo.  

     A habilidade artesanal se apresenta com uma conotação mais abrangente que as atribuídas 

às habilidades manuais. Ela se coloca em todas as atividades da vida cotidiana como 

capacidade de sustentar um diálogo entre práticas concretas e ideias. 

     Segundo o autor, as pessoas podem aprender sobre si mesmas através das coisas que fazem 

na medida em que ‘as capacidades do nosso corpo para moldar coisas materiais são as 

mesmas a que recorremos nas relações sociais’:  

      

[...] O ofício de produzir coisas materiais permite perceber melhor as técnicas de 

experiência que podem influenciar nosso trato com os outros. Tanto as dificuldades 

quanto as possibilidades de fazer bem as coisas se aplicam à gestão das relações 

humanas. Desafios materiais como enfrentar uma resistência ou gerir ambiguidades 

contribuem para o entendimento das resistências que as pessoas enfrentam na 

relação com as outras ou dos limites incertos entre as pessoas. (SENNETT, 2012; p. 

322). 

 

 

     Inserido nas relações sociais, o ofício de artesão está presente na história humana e 

mundialmente pode ser encontrado apresentando várias faces e sendo experimentado de 

diversas formas. 

 

       1.2.1 O Artesanato no Mundo 

 

          Internacionalmente, o artesanato está representado e organizado pelo World Crafts 

Council (WCC), fundado em Nova York - EUA em 12 de junho de 1964 por Aileen Osborn 

Wanderbuilt Webb e por Margaret Patch e a indiana Kamaladevi Chattopadhyay, co-

fundadoras. Delegados de 50 países se reuniram para o primeiro Congresso do Conselho 

Mundial de Artesanato na Universidade de Columbia em Nova York para fundar o conselho 

com a intenção estabelecer um movimento de artesanato para proporcionar um futuro melhor 

para os artesãos do mundo. Nas palavras de uma das suas fundadoras:  



27 
 

   

 
Figura 4 : Aileen Osborn Wanderbuilt Webb.13 

 

O Congresso mostrou que, quando confrontado com o outro, como artistas, as 

pessoas poderiam se reunir em um espírito amigável e com profundo conhecimento, 

não importa sua raça ou política. Este é o primeiro caminho para trazer a paz ao 

mundo. São as coisas do espírito, as artes do país, que sempre levou a humanidade 

para a frente, e é a esse espírito que os artesãos do mundo devem se prestar.(Webb, 

A.)
14

 

 

     Trata-se de uma organização não governamental sem fins lucrativos, filiada à UNESCO 

em um status consultivo e presente em cinco regiões: África, Ásia-Pacífico, Europa, América 

Latina e América do Norte.  De acordo com o site oficial: 

 

Sua finalidade é reforçar o estatuto do artesanato como uma parte vital da vida 

cultural e econômica [...], tem como objetivo promover o companheirismo entre os 

artesãos, oferecendo-lhes incentivo, ajuda, conselhos e promover o desenvolvimento 

econômico por meio de atividades geradoras de renda. A missão do WCC é procurar 

estabelecer uma ligação do artesanato e do artesão com o passado através da 

manutenção de tradições herdadas e olhando para o futuro, através da utilização de 

tecnologia moderna para experimentar, inovar e alcançar mercados. 
15

  

 

 

     Em Assembleia Geral realizada em Chennai – Índia em 2012, a China foi eleita para sediar a 

presidência do WCC, por um período de quatro anos (2013 - 2016), Wang Shan, vice-

presidente e secretário geral da Associação de Artes e Artesanato da China assumirá a 

presidência.  

      Na visão do presidente eleito, o artesanato necessita ampliar o diálogo com organizações 

internacionais como UNESCO, UNIDO e Banco Mundial, buscando inserir causas sociais em 

sua agenda e usar o poder dos meios de comunicação para defender os artesãos e o artesanato.   

Neste aspecto, advoga uma estratégia de marketing agressiva para conquistar novos mercados, 

bem como compreender a mentalidade dos consumidores para ‘adaptar o artesanato em 

                                                   
13<http://www.craftinamerica.org/artists_metal/story_585.php > Acesso em 30/10/2103. 
14 <http://www.worldcraftscouncil.org/ > Acesso em 30/10/2013. 
15 <http://www.worldcraftscouncil.org/ > Acesso em 27/04/2013. 

http://www.craftinamerica.org/artists_metal/story_585.php
http://www.worldcraftscouncil.org/
http://www.worldcraftscouncil.org/
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conformidade’. E ainda, sensibilizar as crianças para o patrimônio cultural, sendo o artesanato 

um meio vital através do qual os sistemas de valores são transmitidos através das gerações. 
16

 

     Inicialmente o WCC apresentou uma proposta onde o fortalecimento das culturas em 

harmonia, independente de raça ou política, se apresentou como uma forma de desenvolver 

ações de paz favorecida por uma linguagem comum, a das artes. O WCC apresenta uma 

trajetória que conta com 16 Assembleias realizadas em países do norte e do sul e a eleições de 

presidentes que seguem a mesma tendência como é possível observar na tabela abaixo: 

 

 

 

Assembleia 

 

Presidente Local e Ano 

16 ª Assembleia Geral Sra. Usha Krishna, da Índia 

Hangzhou  

 China, 2008 

15 ª Assembleia Geral 

 

Sra. Maria Celina Rodriguez , Chile 
Grécia, 2004 

14 ª Assembleia Geral 

 

Sra. Elena Averoff , Grécia 

Paris 

França, 2000 

13 ª Assembleia Geral 
Sr. Omar Amine Benabdallah , Marrocos Marrocos, 1996 

 

12 ª Assembleia Geral 

 

Sra. Desamanya Sra. Siva Obeyesekere, 
Sri Lanka 

Colombo 

Sri Lanka , 1992 

 

11 ª Assembleia Geral 

 

Sr. Anders Clason , Suécia 

 

Sydney, Austrália, 1988 

 

10 ª Assembleia Geral Sr. Anders Clason , Suécia 

 

Oslo, Noruega, 1984 

 

9 ª Assembleia Geral 

 

Mrs.  Marea Gazzard , Austrália 

 

Áustria, 1980 

 

8 ª Assembleia Geral 

 

Sr. Reilly, Reino Unido 

 

Kyoto, Japão, 1978 

 

7 ª Assembleia Geral 

 

 
Oaxtepec , México, 1976 

 

6 ª Assembleia Geral 

 

Rtn Rt.Hon.Viscount Eccles, Reino 

Unido 

 

Canadá, 1974 

5 ª Assembleia Geral 
 

Istambul, Turquia, 1972 

 

4 ª Assembleia Geral 

 

 
Dublin, Irlanda, 1970 

 

3 ª Assembleia Geral 

 

 
Lima, Peru, 1968 

 

                                                   
16 <http://www.worldcraftscouncil.org /> Acesso em 30/10/2013.  
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2 ª Assembleia Geral 

 

 
Montreux , Suíça, 1966 

 

1 ª Assembleia Geral 

 

Mrs. Aileen Osborn Wanderbuilt Webb, 

Nova Iorque 

 

EUA, 1964 

Tabela 1: Assembleias Gerais realizadas e o nome do presidente eleito na respectiva Assembleia Geral do WCC. 17 
      

 

     A trajetória histórica do WCC apresenta em sua composição membros de culturas, 

economias e localização geográfica bastante diversa. Coerente com a proposta inicial, em 

1964, de que a aproximação de pessoas através da arte pode se dar independente da cultura e 

da política.   

     É possível perceber, contudo, na proposta de ações do presidente eleito em 2012, uma 

visão que traz componentes fortemente direcionados ao aspecto econômico. O artesanato 

como mercadoria, as estratégias de marketing, o atendimento e a adequação dos produtos a 

demando do consumidor. Este aspecto aponta para um conjunto de modificações que 

influencia a maneira como o produto artesanal é visto e tratado e como diretamente as culturas 

‘tradicionais’ vêm respondendo a estas mudanças. Para Canclini (1983): 

 

O artesanato é um lugar privilegiado para se perceber a rapidez e a multiplicidade de 

modificações que o capitalismo introduz nas culturas tradicionais. [Ele] conserva 

uma relação mais complexa em termos da sua origem e de seu destino, por ser 

simultaneamente um fenômeno econômico e estético, sendo não capitalista devido à 

sua confecção manual e seus desenhos, mas se inserindo no capitalismo como 

mercadoria. (CANCLINI, 1983; p. 91). 

 

         Situar o artesanato como mercadoria inserida no capitalismo nos leva a refletir a respeito 

do seu significado enquanto mercadoria. Neste aspecto cabe considerar a concepção de 

Appadurai (2008). Em sua análise a partir das discussões principalmente devidas a Marx 

(1971) e Chapman (1980), o autor percorre um caminho onde constrói criticamente a 

definição de mercadoria. Avalia que é possível afirmar que não somente a mercadoria não é 

uma invenção do modo de produção burguês, como se manifestava em datas antigas da 

história em muitos tipos de sociedade, e adota do próprio Marx a definição de que, “para se 

tornar mercadoria, o produto tem que ser transferido para outrem, a quem irá servir de valor 

de uso, por meio de troca.” (MARX, 1971, p. 48 Apud APPADURAI, 2008, p. 21). O autor 

avança para afirmar então que “uma mercadoria é qualquer coisa destinada à troca.” (Idem, 

2008, p. 22). Assim, afasta a preocupação exclusiva com a questão a produção, do produto e 

do produtor e passa a enfatizar as dinâmicas de troca.      

                                                   
17 <http://www.worldcraftscouncil.org/ > Acesso em 30/10/2013. 

http://www.worldcraftscouncil.org/
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     As características no campo econômico e estético fazem do artesanato uma mercadoria 

complexa no que tange a sua vida social, ou seja, sua trajetória desde a produção, distribuição 

e consumo. Ele está estreitamente vinculado às ‘culturas tradicionais’ e seu ‘potencial 

mercantil’
18

 traz em si esta questão como valor. 

 

     1.2.2. O Artesanato no Brasil 

 

    O artesanato enquanto elemento de um ofício e artefatos de uso e decorativo, inserido em 

um espaço de produção e subsistência, possui legislação própria e normatizada pelo Estado 

brasileiro através do Programa do Artesanato Brasileiro – PAB. Oficialmente está vinculado 

ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior _ MDIC, conforme Decreto 

nº 1.508, de 31 de maio de 1995 sendo responsável pela elaboração de Políticas Públicas em 

nível nacional. 

   Segundo a Base Conceitual do Artesanato Brasileiro descrita no PAB – 2012: 

 

O PAB tem como principal objetivo a geração de trabalho e renda e a melhoria do 

nível cultural, profissional, social e econômico do artesão brasileiro. As ações do 

Programa  possibilitam a consolidação do artesanato brasileiro enquanto setor 

econômico de forte impacto no desenvolvimento das comunidades, a partir da 

consideração de que a atividade é disseminada em todo território nacional, 

possuindo variações e características peculiares conforme o ambiente e a cultura 

regional. A finalidade do PAB é coordenar e desenvolver atividades que visem 

valorizar o artesão, desenvolver o artesanato e a empresa artesanal. Nesse sentido, 

são desenvolvidas ações voltadas à geração de oportunidades de trabalho e renda, o 

aproveitamento das vocações regionais, a preservação das culturas locais,  a 

formação de uma mentalidade empreendedora e a capacitação de artesãos para o 

mercado competitivo,  promovendo a profissionalização e a comercialização dos 

produtos artesanais brasileiros.
19

 

 

 

     O enfoque governamental que reconhece o artesanato brasileiro, criando uma legislação 

específica, o define como ofício e como profissão e o vincula fortemente a atividade 

econômica de subsistência reafirmando a tendência descrita também internacionalmente.  

      De acordo com a Portaria nº 29, de 5 de Outubro de 2010 sobre conceitos Básicos do 

Artesanato Brasileiro, o artesão é definido como um trabalhador que exerce seu ofício de 

forma manual, transformando a matéria-prima bruta ou manufaturada em produto acabado, 

criando ou produzindo trabalhos que tenham dimensão cultural. Ainda segundo conceituação, 

                                                   
18 Appadurai (2008) define a situação mercantil na vida social de qualquer ‘coisa’ como a situação em que sua trocabilidade por qualquer 

outra coisa constitui seu traço social relevante. 
19 <http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1347644592.pdf > Acesso em 23/04/2013. 

http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1347644592.pdf
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este trabalho caracteriza-se por ser o artesanato, um produto resultante da criatividade, 

habilidade e portador de valor simbólico e identidade cultural.
20

 

     A definição do artesão e do artesanato, segundo esta portaria, reforça o caráter manual do 

ofício e normatiza seu reconhecimento como tal: 

 

[Artesão] É o trabalhador que, de forma individual, exerce um ofício manual, 

transformando a matéria-prima bruta ou manufaturada em produto acabado. Tem 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 automáticos ou duplicadores de peças. [...] 

[Artesanato] Compreende toda a produção resultante da transformação de matérias-

primas, com predominância manual, por indivíduo que detenha o domínio integral 

de uma ou mais técnicas, aliando criatividade, habilidade e valor cultural (possui 

valor simbólico e identidade cultural), podendo no processo de sua atividade ocorrer 

o auxílio limitado de máquinas, ferramentas, artefatos e utensílios. (p.10)
21

 

 
 

     Ainda no campo das Políticas Públicas o PAB/MDIC desenvolveu o Sistema de 

Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro – SICAB com o propósito de promover a 

junção de informações necessárias à implantação de políticas públicas para o setor artesanal. 

(Portaria n°14 - SCS, de 16 de Abril de 2012, Seção I, Páginas 51 e 52). 
22

 

     O sistema foi implantado em 2007 e reúne, em um único ambiente, dados dos artesãos e 

suas organizações de todo País. A finalidade do sistema é, portanto, oferecer uma base de 

dados ao Programa do Artesanato Brasileiro – PAB que possibilite o cadastramento único dos 

artesãos do Brasil de modo a unificar as informações em âmbito nacional. O sistema 

possibilita a extração de relatórios e gráficos. 

     Esta organização e institucionalização do artesanato apontam um movimento 

governamental de reconhecimento do potencial econômico do ofício e sinaliza sua 

importância como identidade cultural. Contudo, as ações ainda estão focadas na realização de 

feiras, volume de negócios e cursos de capacitação. Os números do SICAB destoam muito 

dos dados do IBGE e estão focados nas características socioeconômicas do artesão. 

     Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em 2007 pesquisas 

revelaram que o Brasil possui mais de 8,5 milhões de artesãos. Desse total, 87% são 

mulheres. 
23

  

     De acordo com este percentual pode-se afirmar que o artesanato está ligado fortemente a 

uma questão de gênero. Quanto ao seu caráter manual, no que tange à organização do 

trabalho, recorre-se à afirmação de Hirata (2002), ao reconhecer e chamar a atenção para o 
                                                   
20 <http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1347644592.pdf > Acesso em 23/04/2013 
21 <http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1347644592.pdf > Acesso em 23/04/2013 
22 <http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=2047 > Acesso em 27/04/2013 
23 <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=980 > Acesso em 14/02/13. 

http://www.in.gov.br/visualiza/index.jsp?data=18/04/2012&jornal=1&pagina=51&totalArquivos=148
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1347644592.pdf
http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivos/dwnl_1347644592.pdf
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=2047
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=980
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fato de que o trabalho manual e repetitivo é predominantemente atribuído às mulheres; daí o 

trabalho artesanal ser considerado como “coisa de mulher”. Uma questão a ser refletida ao 

longo desta pesquisa considerando dados que apontam construções sociais sexualizadas que 

se explicitam no papel historicamente determinada às mulheres no Brasil desde os tempos da 

colônia. 

     Dados do PAB (2002) demonstraram que a atividade artesanal é responsável por 2,1% do 

Produto Interno Bruto (PIB). Em outras palavras, os artesãos, em suas cadeias produtivas, 

movimentam recursos da ordem de 28 bilhões de reais por ano. Estima-se que o rendimento 

médio mensal seja de 03 (três) salários mínimos, sendo de um salário mínimo no interior e 5,5 

a 6,0 salários mínimos nas regiões metropolitanas, gerando renda anual de R$ 30 bilhões. 
24

  

     Em 2012 uma pesquisa foi encomendada ao Instituto de pesquisas Vox Populi pelo 

Instituto Centro de Capacitação e Apoio ao Empreendedor (ICCAPE) referente aos artesãos 

que tiveram seus trabalhos expostos na 23ª Feira Nacional de Artesanato (FNA). Foram 

ouvidos cerca de 6.700 artesãos sobre perfil socioeconômico, o tipo de produção de cada 

artesão, o grau de associativismo, a quantidade de postos de trabalho gerados, entre outros. 

Alguns dados se mantêm constantes em comparação às pesquisas anteriores, sendo a região 

Sudeste a mais representada na Feira (2008 a 2011). Também se mantém na mesma média a 

predominância da mão-de-obra feminina e o aumento no nível de escolaridade dos artesãos. 

      No que se refere ao artesanato, o processo está diretamente relacionado ao fazer. Um fazer 

inserido em um contexto construído e determinado historicamente pela ambivalência que 

marca a cultura ocidental em relação às ‘coisas feitas pelo homem’
25

, que se baseia na 

separação entre o fazer e o pensar, determinando uma separação não apenas intelectual, mas 

também, social no âmbito dos fazeres cotidianos.  Cabe, contudo, refletir acerca das maneiras 

de fazer o artesanato e as habilidades que se fazem necessárias para integrá-lo ao cotidiano 

das mulheres que o produzem. 

 

     1.3.  Artesanato e Maneiras de Fazer 

 

O cotidiano é aquilo que nos é dado a cada dia, [...] que nos prende intimamente, a 

partir do interior. [...] É um mundo que amamos profundamente, memória olfativa, 

memória dos lugares da infância, memória do corpo, dos gestos da infância, dos 

prazeres... . (CERTEAU, 2011; p. 31). 

                                                   
24 <http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=204 >Acesso em10/02/13. 
25 Richard Sennett utiliza o termo ‘coisas feitas pelo homem’ para referir-se ao trabalho artesanal e a habilidade de fazê-lo. 

 

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=4&menu=204
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     A vida cotidiana apresenta um número sem fim de possibilidades de fazer, assim como na 

perspectiva do artesanato a possibilidade de desenvolver habilidades se apresenta no cotidiano 

nas maneiras de estabelecer relações sociais.  Neste aspecto nos apoiaremos na perspectiva de 

Certeau onde o cotidiano não se define pelas regularidades socais, ainda que possa ser 

formado por recorrências, mas como procedimentos que se aproximam da noção de jogo, 

onde as ações são proporcionais às situações vividas. Assim, trata-se de um jogo articulado de 

práticas de dois tipos: as estratégias e as táticas. Com esse par de conceitos, este autor rompe 

com a definição de cotidiano como rotinização para dar lugar à ideia de cotidiano como 

movimento. 

     O pressuposto central de Certeau para analisar a vida cotidiana são os lances táticos e 

situacionais que informam as artes de fazer. 

     Para tanto, Certeau utiliza a noção de "algo próprio", ou "próprio", como "a vitória de 

lugar sobre o tempo. [...] é o domínio do tempo pela fundação de um lugar autônomo" 

(CERTEAU, 1994. p: 99). Essa noção é fundamental para a distinção entre táticas e 

estratégias, esse "próprio" corresponde a uma espécie de demarcação espacial (uma trincheira, 

por assim dizer), cuja base permite gerir as ações em direção a exterioridades (alvos 

específicos). Desse modo, diz: "Chamo de estratégia o cálculo (ou a manipulação) das 

relações de forças que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e 

poder (uma empresa, um exército, uma cidade, uma instituição cientifica) pode ser isolado" 

(CERTEAU, 1994). 

     Desse modo, as estratégias são as práticas que postulam "um lugar suscetível de ser 

circunscrito como algo próprio", sendo, portanto, a estratégia organizada pelo "postulado de 

um poder". As táticas, por sua vez, são sistemas de astúcias que se infiltram na 

heterogeneidade social; elas se esquivam, se insinuam, se contrapõem: "Chamo por tática a 

ação calculada que é determinada pela ausência de um próprio. Então nenhuma delimitação 

de fora lhe fornece a condição de autonomia. A tática não tem lugar senão o do outro" (Idem,  

p.100). 

     Determinada pela "ausência de poder", a tática é a "arte do fraco", por isso as opera "golpe 

por golpe": "a tática tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas particulares vão 

abrindo na vigilância do poder proprietário. Aí vai caçar. Cria ali surpresas. Consegue estar 

onde ninguém espera. É astúcia" (Idem, p. 101). 

     O cotidiano como práticas, sejam elas estratégias ou táticas, subverte os parâmetros 

conceituais que o entendem como rotinas ou regularidades, para enfatizar o caráter inerente de 

disputas e rupturas. Ao contrário de pensar as práticas cotidianas na encruzilhada do 
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binarismo estrutura e ação, Certeau enfatiza os procedimentos variáveis e labirínticos da 

ação, segundo a lógica processual e dinâmica das relações de poder da vida cotidiana.  

     A ênfase dada por Certeau ao cotidiano como uma espécie de campo de batalha, cujas 

táticas precisam encontrar modos inventivos de escape e confrontação em cada situação, 

rompe não apenas com o caráter normativo da ação social cotidiana como dá visibilidade às 

relações de poder que incidem de modo substancial na construção social da vida pública 

cotidiana.  

     Não sem razão, a base empírica para uma teoria do cotidiano em Certeau reside, sobretudo, 

no que ele denomina "caminhadas pela cidade". Como operações enunciadoras, "a caminhada 

afirma, lança suspeita, arrisca, transgride, respeita [...]" (Idem, 2011; p: 179). Para Certeau, os 

passos pela cidade são uma espécie de matéria-prima das táticas cotidianas, mediante os quais 

as diferentes modalidades de ação entram em jogo: "Caminhar é ter falta de lugar" (Idem, 

p.183). 

     Ao analisar processos de colonização o autor observa que mesmo subjugados os 

colonizados usavam as leis, as práticas ou as representações que lhes eram impostas para 

outros fins. “Faziam com elas outras coisas: subvertiam-na a partir de dentro - não rejeitando-

as ou transformando-as (isto ocorria também), mas por cem maneiras de empregá-las a 

serviço de regras, costumes ou convicções estranhas à colonização da qual não podiam fugir.” 

(CERTEAU, 2011; p.94). 

     Assim, no campo das culturas populares o mesmo processo se daria no uso que os meios 

“populares” fazem das culturas difundidas pelas “elites”. Deste modo, as táticas “populares” 

desviam para fins próprios a ordem efetiva das coisas, ou seja, ainda que submetida a um 

poder dominante e a um discurso ideológico que a nega, se utiliza de um “estilo de invenções 

técnicas e um estilo de resistência moral” para resistir e subverter. 

     Assim, para Certeau, as culturas populares manifestam as maneiras de criar estratagemas 

de combates/criatividades como forma de alterar as regras estabelecidas pela ordem 

hegemônica. Este movimento funciona como um jogo, onde as maneiras de jogar incluem 

estratagemas para desfazer o jogo dominante de maneira sutil, numa forma de resistência que 

garante a sobrevivência cultural e material. Estas formas de resistências e subversões estão 

presentes e se realizam no cotidiano, se materializam em atos e objetos, permeados de história 

e memória. 
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CAPÍTULO 2 

 

ARTESANATO, MULHER E TRABALHO 

“FEMININO” 

                 Figura 5: Artesanato do Povoado do Bichinho/Prados – MG. 2013 (foto Vera Ermida) 
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 2.1. A mulher trabalhadora no Brasil e nas Minas Gerais 

 

     O Brasil colônia foi marcado pelo patriarcalismo que se fez presente com a colonização 

europeia e que instalou a desigualdade entre os homens e as mulheres colocando-os em 

campos opostos através do ‘discurso oficial subordinando a mulher às regras da sociedade 

androgênica e [...] as mulheres, que continuamente se engajaram na luta pela modificação dos 

seus papéis e poderes sociais, e do seu status público’. (LAGES, 2007; p. 15).  

     Os aspectos históricos acerca das mulheres em Minas Gerais sinalizam que a desigualdade 

que marcou a província mineira, a exemplo das demais que compunham a colônia, apresentou 

especificidades e teve nas mulheres seu maior foco. A história das mulheres mineiras 

necessita ser localizada na trajetória das Minas do século XVIII, chamado o século de ouro na 

história do Brasil. A capitania das Minas Gerais foi palco de um quadro incomum ditado pela 

disputa do ouro entre colonos e colonizadores, criando um cenário de tensões políticas e 

pressões da cultura dominante. Foi neste cenário que a presença das mulheres mineiras 

ganhou contornos específicos. A prática do pequeno comércio não era incomum entre as 

mulheres pobres, forras, negras, mulatas e escravas. A venda de alimentos, bebidas e 

pequenos utensílios eram comuns neste comércio ambulante realizado pelas mulheres, 

contudo, em Minas Gerais, significou um perigo para o comércio de ouro e diamantes, bem 

como para o controle dos escravos. “As mulheres congregavam em torno de si segmentos 

variados da população pobre mineira, muitas vezes prestando solidariedade a prática de 

desvio de ouro, contrabando, prostituição e articulação com os quilombos.” (FIGUEIREDO, 

2006; p. 146). Assim: 

 

De um lado, ao investigar essa história, descortina-se um universo de significativa 

participação das mulheres nas práticas sociais e na economia, ao contrário do que 

sempre pareceu constituir a submissão e passividade, outrora marcas da presença 

feminina na história do Brasil. Por outro lado, ao revelar imagens opostas à tradição, 

as mulheres mineiras não diferem em termos significativos das mulheres na 

sociedade paulista ou no Rio de Janeiro, nas capitanias do Nordeste ou mesmo em 

Portugal. (Idem, 2006; p. 184) 

 

 

     As reflexões acerca das identidades produzidas no povoado e entre as artesãs buscaram 

considerar este cenário histórico e a cultura material local, considerando as relações sociais 

sexualizadas decorrentes do sistema patriarcal. 
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     Deste modo, a divisão sexual do trabalho e as conquistas que o ofício representa para as 

mulheres apresentam elementos históricos e ainda atuais e estão marcados pelas relações 

hierárquicas homem/mulher ‘mas é preciso, sobretudo, compreender a relação 

dominação/submissão num sentido dinâmico, jamais rígido, antes dialético do que 

dicotômico’ (D’ÁVILA, M.I. 1994; p. 111). Todos estes elementos fazem parte ativamente 

das relações sociais estabelecidas no cotidiano, produzindo e sendo produzidas por relações 

de poder. 

     O artesanato se apresenta como um ofício predominantemente ligado à mulher, neste 

sentido, cabe aqui refletir acerca da mulher trabalhadora no cenário nacional. De acordo com 

as estatísticas oficiais
26

, o rendimento mensal real de trabalho das mulheres em 2012, em 

termos proporcionais, foi de 72,9% em relação ao rendimento real de trabalho dos homens. 

Em referência a pessoas que recebiam até um salário mínimo este percentual se traduz em 

23,7% dos homens e 33,3% das mulheres, e quanto a pessoas ocupadas sem rendimentos ou 

recebendo somente em benefícios os números apontam 9,0% de mulheres e 4,9% de homens. 

     Estes números recentes denunciam que ainda existe um cenário que desfavorece a mulher 

trabalhadora no que se refere à remuneração em relação ao homem no Brasil. Outros 

elementos merecem, ainda, ser considerados: a crescente participação no  mercado de trabalho 

e o elevado desemprego feminino, a precarização dos empregos que ocupam, a manutenção 

da responsabilização principal pelas atividades domésticas e pelos cuidados como os filhos. 

     Nas últimas décadas as estatísticas vêm demonstrando um panorama da situação da mulher 

no mercado de trabalho brasileiro que destaca algumas das principais tendências da sua 

inserção laboral. Entre avanços e atrasos, o aumento da participação no mercado de trabalho, 

o elevado índice de desemprego das mulheres e o predomínio do trabalho feminino em 

atividades precárias e informais merecem destaque. O perfil da mulher trabalhadora também 

vem demonstrando mudanças, hoje são mais velhas, casadas e mães, dividindo-se entre o 

trabalho e a família, onde se mantém a continuidade de modelos familiares tradicionais em 

que cabe à mulher, principalmente, os cuidados com a casa e com os filhos, o que representa 

uma sobrecarga para a mulher que realiza atividade econômica. (BRUSCHINI, 2008). 

                                                   
26Pesquisas Nacionais por Amostra de Domicílios (Pnads), do IBGE, 2012; Rendimento de trabalho por sexo. 

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv65857.pdf > Acesso em 04/12/2103. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv65857.pdf
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     Ainda que as mudanças sejam perceptíveis no campo estatístico, alguns padrões se 

mantêm, e em sua maioria, se referem aos elementos que dão continuidade às desigualdades 

que marcam os papéis definidos pela divisão sexual do trabalho. 

     No que tange à ocupação
27

ainda se mantém os padrões diferenciados de inserção da 

mulher e do homem nas atividades econômicas. Em 2005 setores ligados à educação, saúde e 

serviços sociais, serviços domésticos e outros serviços coletivos, pessoais e sociais, ocupavam 

quase 40% das trabalhadoras, sendo que 33% da força de trabalho feminina se encontravam 

em trabalhos precários como trabalhadoras domésticas, atividades não remuneradas ou 

produção para consumo próprio ou da família. Neste cenário a ocupação doméstica 

remunerada ainda se apresenta com 90% de prevalência feminina, assim como setores 

tradicionais da indústria como costureiras e nos serviços de cuidado pessoal, higiene e 

alimentação continuam a apresentar a presença dominante das mulheres.  (Idem, 2008). 

     No estudo realizado por Bruschini (2008) no período de 1995 a 2005 sobre a situação das 

mulheres no mercado de trabalho brasileiro com base nos dados do IBGE, é possível perceber 

a persistência dos traços de desigualdade na esfera ocupacional, em cursos e profissões, nas 

desigualdades salariais comparativamente entre colegas do sexo masculino, e ainda no campo 

familiar, onde se “mantém a maior responsabilização das mulheres e das mães pelos afazeres 

domésticos e pelos cuidados com as crianças, como se constatou pelo tempo consumido por 

elas nessas atividades.” (BRUSCHINI, 2008; p 31).         

     Nesse contexto, o artesanato configura-se como um ofício predominantemente feminino.  

No que tange à organização do trabalho, novamente observamos que o trabalho manual e 

repetitivo é predominantemente atribuído às mulheres, daí o trabalho artesanal ser 

considerado como ‘coisa de mulher’. Esta abordagem está relacionada à questão da divisão 

sexual do trabalho, caracterizada também como uma divisão social decorrente das relações 

sociais entre os sexos estabelecidas historicamente.     

 

     2.2.  O artesanato na divisão sexual do trabalho  

 

     O mundo material viabiliza historicamente o entendimento do universo das práticas 

diárias, onde a experiência cotidiana é lugar onde moldam-se personalidades, disciplinam-se 

                                                   
27 O IBGE adota o conceito de ocupação para as pessoas que tinham trabalho na semana de referência da pesquisa e as que não     exerceram 

trabalho remunerado por motivos outros. <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/mapa_mercado_trabalho/notastecnicas.shtm > 

Acesso em 15/02/2104. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/mapa_mercado_trabalho/notastecnicas.shtm
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corpos, forma-se a percepção, geram-se sentimentos de familiaridade, os hábitos e os 

costumes. (CARVALHO, 2000-2001).  Cabe ainda considerar que, embora de maneira 

variável, todos os domínios da vida social fornecem um campo de observação das várias 

modalidades de relacionamento, as relações de gênero se expressam socialmente e 

reproduzindo padrões que remontam à relações coloniais patriarcais. (DURAND, 2006).  As 

atividades ligadas ao artesanato, e mais especificamente ao pintar e modelar, não escapa à 

força das determinações sociais e culturais que pesam sobre a definição das competências (o 

que é de homem e o que é de mulher)- e, portanto, da autonomia e da liberdade - dos 

membros dessas duas categorias.  

     A compreensão dos fenômenos de gênero na perspectiva da cultura material se faz 

necessária neste campo de divisão ideológica, para além da dimensão biológica do processo 

de diferenciação sexual. É necessário considerar os aspectos culturais e sociais das relações 

entre os sexos, na medida em que é preciso entender as estruturas sociais numa perspectiva 

sexualizada. 

     As identidades produzidas no povoado e entre as artesãs necessitam ser contextualizadas 

num cenário histórico que considere as relações sociais sexualizadas decorrentes de um 

sistema patriarcal, a cultura material local, a manutenção da divisão sexual do trabalho e as 

conquistas que o ofício representou para as mulheres. Todos estes elementos fazem parte 

ativamente das relações sociais estabelecidas no cotidiano, produzindo e sendo produzidas por 

relações de poder. 

     Historicamente, ainda que restritas ao contexto familiar, as tarefas domésticas eram 

realizadas paralelamente a outras atividades ligadas diretamente à produção social. Com a 

industrialização houve uma ruptura, que separou a unidade doméstica da unidade de 

produção, proporcionando uma divisão sexual do trabalho mais rígida. Nessa divisão coube à 

mulher, principalmente, a realização das tarefas relativas à reprodução da força de trabalho na 

esfera privada do lar e sem remuneração, enquanto ao homem, coube o trabalho produtivo 

com remuneração. 

     A ideologia transformou essa rígida divisão sexual do trabalho em uma divisão “natural”, 

própria à biologia de cada sexo.  

     Todo este cenário ideológico favoreceu a existência de um sistema de gênero, onde a 

sociedade transforma a sexualidade biológica em categorias sexuais culturalmente definidas. 

(BRUSCHINI, 2008). 
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     A divisão sexual do trabalho pode ser definida como a forma de divisão do trabalho social 

decorrente das relações sociais entre sexos, ou ainda, um fator necessário para a sobrevivência 

da relação social entre os sexos. (HIRATA, H., HERGOAT, D. 2008). 

Esta forma particular da divisão social do trabalho tem dois princípios 

organizadores: o princípio da separação (há trabalho de homens e trabalho de 

mulheres) e o princípio hierárquico (um trabalho de homem “vale” mais que um 

trabalho de mulher). (HIRATA, H., HERGOAT, D. 2008; p. 266). 

 

     Neste aspecto as mulheres artesãs, foco de nossas observações, parecem agregar ambos os 

princípios: o da separação e o hierárquico. Exercem cotidianamente atividades que trazem 

explicitamente a divisão sexual do trabalho. Seja como artesãs, sendo o artesanato um ofício 

fortemente marcado pela presença feminina; no espaço de trabalho, onde lhes cabe a 

finalização das peças (pintura, enfeites, modelagem e acabamento); nas funções domésticas 

(educação dos filhos e cuidados com a casa); ou ainda, na renda que resulta da produção do 

artesanato e que é referida como complemento do orçamento da família. 

    Assim, faz-se necessário considerar o contexto histórico em que se deu a inserção da 

mulher no mercado de trabalho:      

  

É preciso não se esquecer de que a participação da mulher no mercado de trabalho, 

também tem relações com a crise econômica, o desemprego (de seus maridos), e a 

má distribuição de renda – outra característica marcante na sociedade brasileira. 

(NAZARETH, 2003; p. 40). 

 

     O contexto de desigualdade socioeconômica que permeia as relações sociais nacionais e, 

consequentemente, também as do povoado é determinante para que as mulheres busquem 

trabalho em atividades remuneradas. Empregos marcados pela precariedade ou não, o fato 

parece ser que, o artesanato trouxe para estas mulheres uma possibilidade a mais de não 

sucumbir a uma vida degradada.  

      No que tange às questões de direitos e deveres familiares, o Código Civil sancionado por 

meio da Lei n. 010.406, de 10/01/2002, passando a vigorar a partir de 2003, substitui a 

expressão “pátrio poder” por “poder familiar”, colocando a mulher em condição de igualdade 

em relação ao homem na condução da sociedade familiar. (BRUSCHINI, 2008). 

     Ainda assim, o cotidiano mantém, aparentemente, também na vida das mulheres artesãs 

observadas, o modelo tradicional de relações sociais de sexo, representando o acúmulo de 

tarefas, empregos precários e intermitentes, atividades informais mal remuneradas, trabalho 

doméstico e cuidado dos filhos. 
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     A divisão sexual do trabalho é uma característica bem marcada na produção e no cotidiano 

das artesãs, presente no ofício, no trabalho doméstico e no cuidado dos filhos.     A dinâmica 

de trabalho nestes espaços anuncia um aspecto de nosso objeto, a divisão sexual do trabalho 

no interior das relações sociais de sexo. De acordo com Hirata: 

 

A socialização familiar, a educação escolar, a formação na empresa, esse conjunto 

de modalidades diferenciadas de socialização se combinam para a reprodução 

sempre renovada das relações sociais. As razões dessa permanência da atribuição do 

trabalho doméstico às mulheres, mesmo no contexto da reconfiguração das relações 

sociais de sexo a que se assiste hoje, continua sendo um dos problemas mais 

importantes na análise das relações sociais de sexo/ gênero. (HIRATA, 2007; p. 

607). 

 

 

     Neste sentido, buscamos analisar junto ao grupo de mulheres artesãs como vem se 

configurando no cotidiano doméstico esta reprodução das relações sócias de sexo quanto às 

incumbências essenciais do trabalho doméstico e da educação/criação dos filhos.     

     Este lugar, não apenas geográfico, mas histórico, apresenta um cenário que nos convida a 

refletir acerca do significado das “habilidades artesanais”
28

 como parte da ‘natureza feminina’ 

nesta repartição sexual das competências. Repartição que nada tem de recente
29

 e que compõe 

uma paisagem marcada fortemente pela questão de gênero, tendo a cultura material como 

instrumento. Nele, um grupo de mulheres desenvolve atividades na vida e no trabalho que 

agregam todos estes elementos. Saber o que significa para estas mulheres ser artesã pode 

articular aspectos sobre a divisão sexual do trabalho no âmbito da cultura material e 

consequentemente lançar algumas luzes sobre estas teorias. Neste aspecto, e não 

desconsiderando os avanços, podemos ainda considerar que: 

 

Efetivamente, a escassez de estudos específicos deve-se, sobretudo, à existência de 

preconceitos, que permanecem subjacentes ao pensamento (intelectual) brasileiro 

contemporâneo, e que impregnam os estudos psicossociológicos de um caráter 

ideológico deformador. A mulher permanece ainda como a grande ausente desses 

trabalhos. (D’ÁVILA, 1994; p. 33). 

 

 

 

2.3. Artesanato e ‘Empoderamento’ 

 

Empowerment: Na literatura educacional crítica anglosaxônica, refere-se ao 

processo pelo qual, através da educação, grupos sociais subordinados adquirem 

                                                   
28 Richard Sennett designa a ‘habilidade artesanal’ como um impulso humano básico e permanente, o deseja de um trabalho benfeito  

por si mesmo. Abrangendo uma dimensão mais ampla do que os trabalhos derivados das habilidades manuais, pois é reflexo de um  
diálogo entre práticas concretas e ideais. Ver   BIBLIOGRAPHY  \l 1046  SENNETT, R. (2012). O Artífice. Rio de Janeiro: Editora Record. 
29 Na mitologia, a imagem feminina por excelência é a dupla figura da fiadeira e da tecelã, muitas vezes equiparada a uma aranha     bastante 

ambígua... (DURAND, J.Y, 2006). 
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meios de fortalecer seu poder para lutar contra estruturas de opressão e dominação. 

Uma tradução possível é “fortalecimento do poder. (SILVA, T. T., 2000: p. 49). 

 

     O termo ‘empowerment’ nesta tradução como “fortalecimento do poder” se mostra como 

uma construção processual da autonomia de grupos (e indivíduos) ligados a possibilidade de 

lutar contra sistemas opressores. Tal construção estaria vinculada a educação como forma 

libertadora e tem na pedagogia de Paulo Freire uma ferramenta importante. 
30

  

 

Ensinar e aprender são assim momentos de um processo maior – o de conhecer, que 

implica re-conhecer. No fundo, o que eu quero dizer é que o educando se torna 

realmente educando quando e na medida em que conhece, ou vai  conhecendo os 

conteúdos, os objetos cognoscíveis, e não na medida em que o educador vai 

depositando nele a descrição dos objetos, ou dos conteúdos. (FREIRE, P. 2008; p. 

47). 

 

     A obra de Paulo Freire, construída a partir de sua vivência como educador e no exílio, é 

uma crítica ao modelo de educação onde o educando não figura como sujeito do processo, e 

tem no livro Pedagogia do Oprimido, escrito entre 1967 e 1968 a construção metodológica da 

‘pedagogia emancipadora’. Gestado por décadas, esta pedagogia aponta desde sempre para o 

protagonismo do indivíduo.   

     As lutas dos movimentos sociais a partir da década de 60 até 80 teriam dado origem ao 

conceito ‘empoderamento’ articulado com as discussões sobre o desenvolvimento sustentável 

onde a participação individual e coletiva se fariam essenciais para a diminuição da pobreza. 

(NAZARETH, 2010). 

     Individual ou coletivo, o ‘empoderamento’ se reflete na capacidade de compreender e gerir 

a própria vida, onde a autonomia e consciência pessoal e social criam condições de equilíbrio 

e justiça. Este processo se reflete na vida pessoal, através da possibilidade de encontrar 

alternativas criativas para estabelecer objetivos e criar estratégias de resistência e 

sobrevivência, principalmente no que se refere aos indivíduos que vivem cotidianamente 

situações de opressão. Coletivamente, ‘indivíduos empoderados’ têm maior possibilidade de 

reconhecer seu papel ativo no processo de construção da noção de coletivo, onde a percepção 

crítica da realidade social aponte para busca de melhores condições de vida e dignidade. 

     Como uma ferramenta conceitual, o ‘empoderamento’ favorece a construção de práticas 

em diversos campos como saúde, educação, psicologia social comunitária, dentre outros, e 

provoca a revisão de modelos opressores onde o ‘poder sobre o outro’ seja transformado em 

um exercício de ‘poder com o outro’. (WALLERSTEIN; BERNSTEIN, 1988, apud 

                                                   
30 A este respeito ver FREIRE, P. Educação e Mudança (1986); Pedagogia do Oprimido (1986) e Pedagogia da Esperança (2008). 
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NAZARETH, 2010). Sendo um conceito que considera a necessidade da educação ser 

libertadora, e assim, necessariamente apoiar-se no exercício de poder ‘com’, ou seja, no 

compartilhamento do poder do saber de forma horizontal e democrática, o ‘empoderamento’ 

busca necessariamente a autonomia do indivíduo em situação de desigualdade e opressão. 

      León (1997) desenvolve o conceito de ‘empoderamento’ como o poder interior capaz de 

gerar forças para que o indivíduo seja capaz de enfrentar e desafiar as relações sociais 

preestabelecidas. No entanto, segundo a autora, o ‘empoderamento’ não se reduz ao terreno 

do individual e do psicológico, pelo contrário, há uma dimensão pessoal que requer, no social, 

a transformação no acesso pela mulher tanto aos bens quanto ao poder. As relações de gênero 

tornam-se o campo e pré-condição para a obtenção da igualdade entre homens e mulheres na 

prática social. A autonomia do indivíduo requerida pelo ‘empoderamento’ não é algo 

puramente psicológico, outros atores e o complexo social podem impulsionar a formação da 

mulher para os processos de poder de forma positiva, quer dizer, apoiá-la para que obtenha 

maior controle seja sobre as fontes de poder, seja sobre os recursos: o conhecimento, a 

informação e as relações. 

     Assim, a ideia de ‘empoderamento’ implica um processo de conscientização, pelas 

mulheres, de que elas podem decidir sobre sua própria vida tanto nos espaços públicos quanto 

nos privados. Outro aspecto envolve, ainda, a construção e a vivência da subjetividade num 

processo de aquisição de autoestima e autoconfiança individual, gerado a partir das 

aprendizagens e exercido na convivência com base nas relações sociais democráticas e no 

estímulo ao poder compartilhado. 

     Para León, na experiência feminina o poder condiciona em duplo sentido: como fonte de 

opressão, quando objeto de abuso, e como fonte de emancipação. Portanto, o 

‘empoderamento’ da mulher implica mudanças não apenas nas próprias experiências dos 

sujeitos ‘empoderados', mas também nas experiências das outras pessoas, grupos e entidades 

envolvidas, bem como nas políticas públicas e nas estruturas culturais. 

      Neste sentido, o ‘empoderamento’ das mulheres libera e ‘empodera’ também aos homens 

no sentido material e o psicológico, já que a mulher logra ter acesso aos recursos materiais em 

beneficio da família e da comunidade, a compartilhar responsabilidades, e também devido a 

que se permitem novas experiências emocionais para os homens e os libera de estereótipos de 

gênero. (LEÓN, 1997; p. 21). 

     O processo de ‘empoderamento’ da mulher traz a tona uma nova concepção de poder, 

assumindo formas democráticas, construindo novos mecanismos de responsabilidades 

coletivas, de tomada de decisões e responsabilidades compartilhadas. 
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     No campo do movimento de mulheres o ‘empoderamento’ passou a ser visto a partir dos 

anos 70 como uma estratégia de combate a exploração e opressão vivenciada historicamente, 

sendo fundamental para um desenvolvimento calcado no homem, com princípios de equidade, 

sustentabilidade e produtividade. 

     Stromquist (1997) considera que a definição de ‘empoderamento’ deve incluir aspectos 

que favoreçam a construção de mecanismos onde as mulheres se apropriam da sua história de 

vida e desenvolvam condições conscientes das suas habilidades e competências para produzir, 

criar e gerir.   

     Estes aspectos, segundo esta autora são os seguintes: (i) componente cognitivo que se 

refere à compreensão que as mulheres têm da sua subordinação, assim com as causas desta 

subordinação em níveis micro e macro da sociedade. Envolve a compreensão de ‘ser’ e a 

necessidade de fazer escolhas mesmo que possam ir de encontro às expectativas culturais e 

sociais. Este componente cognitivo do empoderamento também inclui um novo conhecimento 

sobre as relações e ideologias de gênero, sobre a sexualidade, os direitos legais, as dinâmicas 

conjugais etc.(Idem; p.80); (ii) componente psicológico inclui o desenvolvimento de 

sentimentos que as mulheres podem por em prática a nível pessoal e social para melhorar sua 

condição, assim como a ênfase na crença de que podem ter êxito nos seus esforços por 

mudanças: autoconfiança e auto-estima são fundamentais; (iii) componente político supõe a 

habilidade para analisar o meio circundante em termos políticos e sociais, isto também 

significa a capacidade para organizar e promover mudanças sociais; e (iv) componente 

econômico supõe a independência econômica das mulheres, esse é um componente 

fundamental de apoio ao componente psicológico. (STROMQUIST, 1997; p.81). 

     Neste sentido, os parâmetros de ‘empoderamento’ estabelecem a construção de uma auto-

imagem e confiança positiva; o desenvolvimento da habilidade para pensar criticamente; a 

construção da coesão de grupo;  a promoção da tomada de decisões e a ação.   

     O ‘empoderamento’ para as mulheres representa um desafio às relações patriarcais, em 

especial dentro da família, ao poder dominante do homem e a manutenção dos seus 

privilégios de gênero. Significa uma mudança na dominação tradicional dos homens sobre as 

mulheres, garantindo-lhes a autonomia no que se refere ao controle dos seus corpos, da sua 

sexualidade, do seu direito de ir e vir, bem como um rechaço ao abuso físico e a violação sem 

castigo, o abandono e as decisões unilaterais masculinas que afetam a toda a família. 

     O ‘empoderamento’ traz em si uma vivência, uma forma de estar no mundo onde a tomada 

de consciência das habilidades e competências gera ações que envolvem ‘produzir, criar e 

gerir’, e que estão fortemente presentes no processo que envolve o fazer artesanal (D´ÁVILA 
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& PIRES, 2001). A ‘habilidade artesanal’ quando praticada como uma atividade mais 

abrangente, na acepção de Sennett, é um fator para propiciar esse ‘empoderamento’ no 

sentido da cidadania em sua concepção contemporânea.  O “‘conhecimento introjetado’ é uma 

expressão na moda nas ciências sociais, mas ‘pensar como um artífice’ é mais que um estado 

de espírito: representa uma aguda posição crítica na sociedade.” (SENNETT, 2012; p 56). 

Assim, o trabalho artesanal sugere maneiras de utilizar as ferramentas, organizar movimentos 

corporais e pensar sobre os materiais que constituem propostas alternativas e viáveis sobre as 

possibilidades de levar a vida com habilidade. Tais habilidades se refletem na vida cotidiana e 

nas relações sociais, na medida em que, o ofício de produzir coisas materiais permite perceber 

melhor as técnicas de experiência que podem influenciar o trato com os outros, refletindo-se 

na gestão das relações humanas e sociais. 

      
O trabalhador imbuído do ofício artesanal se envolve no trabalho em si mesmo e por 

si mesmo; a satisfação do trabalho são de per se uma recompensa; os detalhes do 

trabalho cotidiano são ligados, espírito do trabalhador, ao produto final; o 

trabalhador pode controlar seus atos no trabalho; a habilidade se desenvolve no 

processo do trabalho; o trabalho está ligado à liberdade de experimentar; finalmente, 

a família, a comunidade e a política são avaliadas pelos padrões de satisfação 

interior, coerência e experimentação do trabalho artesanal. (MILLS, apud 

SENNETT, 2012; p. 37). 

 

     As artesãs, ao desenvolverem habilidades no fazer artesanal, podem criar aptidões que se 

apliquem à vida social, onde os aspectos e os parâmetros do ‘empoderamento’ estejam 

presentes. Esta questão das possibilidades será objeto de tratamento mais adiante quando de 

análises das entrevistas a partir das categorias. 
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CAPÍTULO 3 

 

UM LUGAR CHAMADO POVOADO DO 

BICHINHO 

 
 

        Figura 6. Placa de identificação localizada na entrada do Povoado do Bichinho/Prados-MG 2012. (foto: Vera Ermida) 
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      3.1. O Povoado... 

 

     A chegada ao povoado do Bichinho é assim: Bem vinda. Esta foi a primeira visão que 

tivemos deste lugar, na primeira visita ao campo. No meio da estrada de terra e pedras, sem 

qualquer sinal de casa, gente ou “bichinho”, uma recepção de “Bem Vindo”. Um convite 

apontando o caminho com uma seta. Uma placa em madeira rústica, presa por pregos 

aparentes em dois troncos e pintada à mão. Espetada no chão de terra vermelha, em meio à 

vegetação do lugar. 

    Conhecido como Bichinho, o povoado também é denominado Vitoriano Veloso, uma 

homenagem ao ‘mensageiro da Inconfidência Mineira’ Vitoriano Gonçalves Veloso, que 

nasceu naquele local em 1738, alfaiate de profissão, foi o único negro a participar ativamente 

do movimento da Inconfidência Mineira. Morreu em 1803 na África, aonde foi mandado em 

degredo perpétuo após sua condenação por motivo de conjuração.  

     A atividade aurífera e sua decadência no séc. XIX que compõem a história da província 

também são percebidos no povoado do Bichinho, o que constrói um panorama de 

desigualdade e patriarcalismo histórico onde estão inseridas as mulheres e artesãs que 

estudaremos. 

     A decadência dos ‘tempos dourados’, que mesmo em seu ápice não chegou a se traduzir 

em riqueza para a população, deu lugar a agricultura e a pecuária. À época, o incentivo às 

lavouras de subsistência voltadas para o cultivo de mandioca, feijão e milho, assim como criar 

pequenos animais, como galinha, porcos e cabras, foi a maneira encontrada pelos fazendeiros 

para manter os trabalhadores livres no interior das grandes fazendas e evitar que se 

deslocassem rumo a outras regiões. (PRIORE, 2006). Esta prática envolvia toda a família e 

que ainda hoje são fontes econômicas da localidade. 

     Desde 1938 o povoado pertence ao município de Prados como seu distrito. Segundo a 

tradição, em 1704 ali se fixaram dois sertanistas irmãos, membros da família Prado, de 

Taubaté, iniciando a exploração do ouro, então abundante naquele local. A Lei Estadual nº 11, 

de 13 de novembro de 1891, criou-se a Comarca de Prados, cuja instalação ocorreu a 26 de 

março de 1892. Seu gentílico denomina-se Pradense.
31

  

     O povoado do Bichinho está localizado a 9 km de Prados, a 6 km de Tiradentes e a 206 km 

de Belo Horizonte, próximo a serra São José, é cortado pelo "Córrego do Bichinho" que 

pertence à bacia do Rio Grande, que deságua no Rio das Mortes. A vegetação é de campos 

                                                   
31< http://www.ibge.gov.br/cidadesat/link.php?codmun=315270 >Acesso em 26/01/2013. 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/link.php?codmun=315270
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rupestres. Sua importância turística se deve à produção artesanal e aos serviços de pousadas e 

restaurantes.
32

  

     Ainda hoje, a organização espacial do povoado indica o lugar social dos grupos familiares. 

Composto por três ruas, Bichinho apresenta no centro do povoado, no ponto mais elevado a 

única Igreja, a de Nossa Senhora da Penha de França, construída entre 1732 e 1771, onde 

ocorrem as festas religiosas e as principais atividades sociais. Está rodeada pelas casas das 

famílias mais abastadas do lugar; na rua de baixo, vivem os pobres e os negros e na rua de 

cima, constroem-se as novas casas dos que vivem atualmente do artesanato. 

     Existe registro sobre a presença do artesanato no povoado no final do século XIX de 

acordo com relatório do Núcleo Histórico do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e 

Artístico - IEPHA
33

. Consta que a agropecuária de subsistência continuou sendo a principal 

atividade econômica, envolvendo toda a família, porém, a atividade artesanal em grande 

parte, desenvolvida pelas mulheres, já se destacava através dos artefatos de palha, dos 

bordados e das peças em crochê, que eram vendidas nos municípios de Prados e Tiradentes, a 

fim de completar o orçamento familiar, uma característica histórica do trabalho feminino. 

(HIRATA, 2007). 

     Ao longo do séc. XX registrou-se a predominância da presença de mulheres e crianças no 

povoado em decorrência da saída dos homens em busca de trabalho na construção civil nas 

cidades metropolitanas. Coube às mulheres do Bichinho a manutenção das lavouras e a 

criação dos filhos. (FONTES, 2006). 

     Ainda que não caiba aqui discorrer acerca da problemática que está por trás da questão do 

êxodo rural, devido a sua complexidade, e que levou a profundas modificações no cotidiano 

das famílias rurais/urbanas
34

, cabe considerar que seu impacto está fortemente impresso no 

cotidiano das mulheres do povoado e trouxe outros contornos à configuração familiar e 

consequentemente aos papéis sexuais socialmente construídos. Ainda assim, é importante 

sinalizar que, no que tange a conceitos de conservadorismo e inovação das famílias rurais e 

urbanas, a organização familiar patriarcal merece ser contextualizada. 

 

Maria Isaura P. de Queiróz, analisando a problemática da mulher brasileira, chama 

atenção para esse aspecto: “(...) é importante notar que a expansão indiscutível das 

atividades femininas no mundo rural e no urbano se produzem sem que seja 

necessário romper de maneira radical com o passado; pelo contrário, ela se realiza 

seguindo as diretrizes traçadas pelo passado. (D’ÀVILA, 1994; p. 35). 

 

                                                   
32 <http://prados.mg.gov.br/> Acesso em 23/01/2013. 
33 <http://www.iepha.mg.gov.br/ > Acesso em 08/10/2012. 
34 Sobre este tema ver PRIORE, M.D; VENÂNCIO, R. (2006). Uma História da Vida Rural no Brasil. Rio de Janeiro. Ediouro. 

http://prados.mg.gov.br/
http://www.iepha.mg.gov.br/


49 
 

   

     Todos estes fatos históricos compõem os arranjos que foram construídos pelas mulheres 

locais, relacionados com a sobrevivência, a criação dos filhos, as relações de gênero e de 

trabalho.  

     Este movimento reflete um panorama relacionado com o trabalho feminino e uma 

tendência de inserção das mulheres no mercado de trabalho formal ou informal que coincide 

com estudos relativos a este tema. Da última década do século XX até o início de 2005, nas 

regiões do Nordeste e Sudeste do Brasil, observa-se uma tendência onde o perfil das mulheres 

trabalhadoras de hoje são mais velhas, casadas e mães, com nível de escolaridade maior e que 

ainda permanecem responsáveis pelas atividades domésticas e pelo cuidado com os filhos. 

(BRUSCHINI, 2008). 

     No povoado, além da agropecuária, grande parte de seus moradores se dedica ao rico 

artesanato local. Cerca de 400 pessoas trabalham em quase 40 ateliês existentes no local, 

tendo o trabalho artesanal como sua principal fonte de renda. As principais técnicas são: papel 

máchê, lata, madeira, cipó, pintura em tecido, bordado, fuxico, ferro, bambu e material 

reciclado, entre outros. 
35

 

     Aparentemente, a adoção do artesanato como atividade profissional e principal fonte de 

renda se deu por uma contingência, não apenas pelas mulheres, mas por quase toda a 

população local. A diversificação das técnicas e a inserção intensa do artesanato na vida dos 

moradores do povoado se deram em 1991 com a chegada do artista plástico Toti (Antônio 

Carlos Bech), proveniente do Estado de São Paulo. Com formação artística europeia, dono de 

antiquário em região nobre do país, mudou-se para o povoado e criou a Oficina de Agosto
36

, 

que, além de loja, funcionou inicialmente como uma escola de artesanato. 

     Este contexto histórico compõe o cenário da nossa pesquisa, nele está o povoado do 

Bichinho, cortado por uma única rua, onde os ateliês estão localizados. De forma 

predominante, estas construções têm paredes com tijolos de barro do próprio local e telhados 

em telha colonial, materiais e técnicas tradicionais da construção das casas do povoado desde 

os primeiros moradores. A disposição espacial, desenho de portas, janelas e telhados também 

são característicos do séc. XVIII. 

                                                   
35 <http://prados.mg.gov.br/.>Acesso em 24/01/13. 
36 <http://www.oficinadeagosto.com.br/ > Acesso em 06/12/2013. 

http://prados.mg.gov.br/
http://www.oficinadeagosto.com.br/
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Figura 7. Ateliê e loja de artesanato. Povoado do Bichinho/Prados-MG 2012. (foto Vera Ermida). 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



51 
 

   

CAPÍTULO 4 

 

  O CAMPO, A PESQUISA E AS IMPLICAÇÕES: 

CAMINHOS E DESCAMINHOS 

       Figura 8: Artesanato do Povoado do Bichinho/Prados – MG. 2013 (foto Vera Ermida) 
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    4.1.  Os caminhos da pesquisa 

      

     Tomaremos emprestado o exemplo de Juliana Nazareth, que incluiu em sua tese um 

capítulo onde descreve os procedimentos, erros e acertos do processo de construção da sua 

pesquisa e a descrição das etapas da mesma, adotando o que Becker chama de cozinha das 

ciências sociais.
37

 Segundo a autora, isto ‘constitui a alma da pesquisa, onde se cria e onde, 

verdadeiramente, se aprende. ’(NAZARETH, 2010; p. 128). 

     Nesta direção, ao falarmos de artesanato, nos aproximamos da concepção de feitura das 

‘coisas’, que se traduz em uma habilidade onde o processo de elaboração designa um impulso 

humano básico e permanente, o desejo de um trabalho bem feito por si mesmo. (SENNETT, 

2012).  

     A escolha por explicitar o caminho trilhado por esta pesquisa e pela pesquisadora tem o 

intento de compartilhar a construção e as implicações deste processo. Marcado pela feitura 

artesanal que buscou articular conhecimento científico e empírico, numa práxis metodológica 

onde as conexões as quais se refere Becker se fizeram presentes.  

 

 Assim, é um bom truque pensar sobre algum conjunto de atividades sociais como 

dotado desse caráter orgânico, procurando todas as conexões que contribuem para o 

resultado em que estamos interessados, vendo como eles se afetam mutuamente, 

cada um criando as condições para que os outros operem. (BECKER, 2007; p. 66). 

 

     Toda esta bagagem teórico-metodológica e também, afetiva, esteve presente em todos os 

momentos da pesquisa. Sendo fundamental principalmente nos momentos de incertezas, 

imprevistos e improvisos, quando é fundamental ter ‘chão firme’ sob os pés.  

      Construir uma pesquisa com mulheres artesãs representa um grande desafio, pois, a 

escolha do objeto, inicialmente inconsciente e depois já elaborado e trazido para a consciência 

e dela para a pesquisa em si, esteve ligado às experiências próprias e marcado por um desejo 

antigo de compreender a complexidade da temática. Um desafio marcado pela indispensável 

necessidade de articular o campo teórico-conceitual com o trabalho de campo. Um processo 

que se assemelha ao próprio fazer artesanal na perspectiva de superar a clivagem mão e 

cabeça. Neste aspecto a pesquisa qualitativa se configura uma ferramenta valiosa, pois 

                                                   
37NAZARETH, J.  Mulheres em Movimento: trajetória de jovens nordestinas no Rio de Janeiro. Tese de Doutorado. Eicos/UFRJ, 2010.  
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viabiliza a articulação da complexidade que está presente nas questões quando as relações 

sociais são o objeto. No sentido de viabilizar a coleta de dados foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com sete artesãs originárias da região
38

. Foram abordadas questões acerca da 

infância, os primeiros contatos com o artesanato, o cotidiano como artesã e os planos para o 

futuro.  

     O registro visual das entrevistas pode nos dar melhor dimensão do que ‘sabe a mão’
39

 e foi 

fundamental para garantir a qualidade e fidelidade ao que foi relatado e analisar as imagens 

com o objetivo de perceber as mensagens corporais para além da mensagem visual
40

, ambas 

relevantes para a construção e análise das categorias41 utilizando a ferramenta do Atlas.ti.
42

 

     Tais procedimentos favoreceram a cuidadosa descrição maciça de detalhes de todo o 

material colhido ao longo da permanência no campo, onde tudo, ou quase tudo, o que foi 

observado fez parte desta descrição. Numa tentativa de realizar um movimento que se 

caracteriza, segundo Becker (2007), como uma maneira de evitar, ou pelo menos tentar, não 

cair na armadilha das categorias de nosso jargão profissional, buscamos não filtrar por nossas 

ideias e teorias tal descrição. O que possibilitou a construção e revisão de categorias de 

análise num processo dialético. Acreditando que “é bom ter uma maneira convencional de 

fazer o nosso trabalho, mas é bom também fazer tudo que for preciso para sacudir essa 

convenção de vez em quando.” (Idem; p. 117).  

 

     4.2. O momento das entrevistas em meio ao contexto histórico  

 

     A ida ao campo de pesquisa em julho de 2013 com a finalidade de realizar as entrevistas 

utilizando um roteiro semi-estruturado se deu em meio a um momento histórico em que o país 

vivia uma intensa onda de manifestações e efervescentes participações populares. Atos 

públicos de caráter espontâneo, onde temas como corrupção, desigualdade social, violência, 

precariedade e sucateamento de serviços públicos essenciais como saúde e educação eram 

expostos. Um movimento inédito na história do país e que se coadunava com movimentos 

mundiais contra as hegemonias. No deslocamento para o campo (Rio de Janeiro – Minas 

                                                   
38 A região definida refere-se aos municípios de Prados e Tiradentes – MG. 
39 A associação mão cabeça com o conhecimento evidencia-se no título da obra na versão francesa Ce que sait la main. (SENNETT, 2010) 
40 A este respeito ver JOLY, Martine. (1999) Introdução à análise da imagem. SP. Ed. Papirus. 
41 A utilização de técnicas de registro visual é empregada  na orientação do grupo de pesquisas Laboratório de Imagens, que integramos, sob 

a coordenação da Profª. Maria Inácia D’Ávila. 
42 O Atlas.ti trata-se de um software utilizado principalmente em pesquisa qualitativa de grande quantidade de dados de vídeo, textual, 

gráfica e áudio. O conhecimento e o uso desta ferramenta de análise foi-me apresentada na disciplina Treinamento, técnicas de pesquisa e 

análise de dados ministrada durante o curso de mestrado.  
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Gerais) encontramos manifestações de caminhoneiros que fecharam a rodovia BR 040 e que 

forçaram uma mudança de trajeto, alongando a viagem.  

     Como companhia, tínhamos uma bagagem intelectual e afetiva. Hall, Canclini e Barbero 

com a perspectiva de cultura material viva e revolucionária e repleta de identidade; Sennett e 

seu Artífice com a capacidade de descrever um ser humano caprichoso e criativamente livre, 

capaz de Ser; Certeau e seu cotidiano, onde homens e mulheres são capazes de criar 

estratégias de resistência, marcando a diferença entre o fraco e o forte, onde o fraco se trona 

forte dentro deste cotidiano; Hirata e Bruschini e o olhar sobre as relações sociais de sexo e 

Becker para orientar na metodologia dos Segredos e Truques da Pesquisa. E, ainda frescas na 

memória, as valiosas orientações da banca de qualificação. E, também, os votos de boa sorte e 

os olhos os brilhantes da filha. 

     Levávamos também um sentimento prazeroso de curiosidade sobre as surpresas reservadas 

por um trabalho de campo. Sempre com a possibilidade de encontrar situações imprevistas e 

desconhecidas, o que torna a pesquisa de campo um desafio enriquecedor. E estas surpresas 

não tardaram a se apresentar... 

 

     4.3. Imprevistos e improvisos 

 

     Ao chegar ao povoado dirigimo-nos ao endereço da Oficina de Agosto onde já tínhamos 

conhecido e acompanhado as artesãs quando das primeiras duas visitas exploratórias. A casa 

azul com janelas amarelas estava fechada, os galpões estavam demolidos. Um caminhão 

carregava as peças e o maquinário das oficinas. O jardim e as flores não existiam mais. Uma 

placa na porta informava: mudamos para a nova loja à 345m e uma seta apontava a direção. 

Refeita do susto segui para o local que a seta indicava. Lá encontramos as novas instalações 

da loja e das oficinas e percebemos que as mudanças não foram apenas físicas, mas também 

pessoais. Lili, a administradora com quem havia conversado nas visitas anteriores, e que me 

autorizou o acesso às dependências da Oficina de Agosto, depois de 19 anos pediu para ser 

demitida e se tornou professora na rede municipal de ensino. As artesãs Celma e Josane 

mudaram de função e haviam se tornado atendente e faxineira da loja respectivamente. A 

artesã Simone estava em licença maternidade desde o nascimento de seu bebê há 30 dias.  

     Estas mudanças reduziam meu universo de entrevistas com as artesãs já contatadas e com 

as quais iniciei um vínculo anteriormente. Outro agravante estava em saber que as artesãs 

Arlete e Cristina não se mostraram disponíveis para as entrevistas nas visitas anteriores e 
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talvez se mantivessem assim.  Percebi que do grupo inicial, composto por seis artesãs, apenas 

uma, Cleide, estava disponível agora.  

     Neste momento percebemos o quanto um campo de pesquisa poderia ser imprevisível. A 

preparação do momento das entrevistas foi realizada ao longo do primeiro ano, cuidadosa e 

delicadamente. Os contatos e construção do vínculo com as artesãs foram uma preocupação 

quanto à possibilidade de viabilizar entrevistas onde a confiança pudesse favorecer o diálogo 

e as respostas pudessem orientar minhas reflexões. 

     Novamente nos refizemos da surpresa e do temor pelo desconhecido da situação para 

buscar alternativas. O improviso, dentro da mesma perspectiva inicial, seria contatar artesãs 

do povoado e desenvolver um vínculo que possibilitasse a realização das entrevistas. Este 

novo panorama abria a possibilidade de não concluir as entrevistas nesta visita e retornar 

posteriormente para fazê-lo caso houvesse necessidade de outros momentos para a construção 

de vínculo com as novas artesãs. 

     O momento seguinte contou com a participação de Cleide que prontamente sugeriu outras 

artesãs do povoado e viabilizou o encontro com Simone, que mesmo em licença maternidade 

estava disponível para ser entrevistada. Já Arlete e Cristina não apresentaram a mesma 

disponibilidade, não fazendo parte do grupo entrevistado. Celma, mesmo como atendente da 

loja, demonstrou desejo de participar e compôs o grupo. 

 

     4.4. O momento das entrevistas: ‘caminho de migalhas de pão’ 

 

     Fomos assim para o local onde combinamos de realizar a entrevista com Cleide, o seu 

local de trabalho, o galpão da Oficina de Agosto Ltda. Sem definição de como ou de que 

forma seria realizada. Buscando acompanhar o movimento das entrevistadas a partir da 

observação de suas reações e indicações. Portando todo o equipamento: câmera, filmadora e 

computador para captar o som em mais de um equipamento e minimizar os riscos que a pouca 

habilidade tecnológica da pesquisadora poderia representar, e ainda, o termo de 

consentimento e roteiro semi-estruturado da entrevista. Ao chegar, Cleide estava com dois 

rádios ligados, um com música e outro com orações. Encontrava-se sentada em frente a sua 

mesa de trabalho e preparava uma peça, pintava e lixava. Sorriu com nossa presença. 

Conversamos um pouco sobre o frio e perguntamos se poderíamos fazer a entrevista. Ela disse 

que sim. Ao começar a montar o equipamento perguntamos se ela poderia desligar os rádios. 

Permitiu que desligasse o que tocava a música, mas o da oração ela mesma diminuiu o 
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volume e disse que às 10h começaria um programa de oração que não poderia perder. 

Perguntamos se queria saber mais sobre o que é a pesquisa e sobre a entrevista. Então, ela 

pediu que falasse sobre pesquisa novamente. Após a explicação iniciamos a conversa. Ela 

continuou trabalhando, pintando, enquanto falava de maneira espontânea sobre os assuntos 

que sugeri. Ao fundo, o rádio e as orações, e, ainda, uma roçadeira foi ligada por alguns 

momentos. 

     Aproveitamos as orações para rezar e pedir aos céus que a entrevista ficasse boa. Após 

cerca de 20mim terminamos, já era hora do programa que ela queria ouvir. Com o 

equipamento desligado ainda falou sobre sua fé, perguntou se conhecia o padre que conduzia 

o programa que agora ouvíamos, disse-lhe que não. Perguntamos qual  religião ela tinha, disse 

que era católica e perguntou sobre a nossa. Em seguida, disse que o padre pede que vá a igreja 

todos os domingos, perguntamos se ela vai, sorriu e disse que não. Disse ainda que terminou 

seu primeiro namoro porque não queria se casar, depois namorou e engravidou e vive com seu 

‘bem’ há 11 anos, pai do seu segundo filho. ‘Somos ajuntados’, afirmou sorrindo. 

     Então, disse que iria almoçar em casa, ofereci-lhe carona e perguntei sobre Simone e 

outras artesãs para entrevistar. Indicou-me o caminho da casa de Simone e algumas artesãs 

para procurar. Pedi que fosse comigo até a casa de Simone, pois não entendi a sua explicação.  

     Simone recebeu-nos com seu bebê no colo. Sorriu ao ver-nos. Combinamos a entrevista 

mais tarde, despedimo-nos com a bênção de Cleide ao bebê e fomos embora. 

 

 

     4.5. O encontro com o Objeto 

 

     Seguimos para a primeira indicação, Dona Margarida. Na loja sua filha disse que ela está 

em são Paulo, onde faz tratamento para o coração e retornaria na próxima semana, e que, 

certamente, gostaria de participar da pesquisa. Expliquei que, lamentavelmente, já terei 

partido e agradeci. 

     Segui então para o ateliê Caminho de Luz à procura de Tânia (Taninha). Uma senhora 

recebeu-nos e afirmou que Tânia estaria após as 13h.  

     Seguindo paramos numa linda loja que havia chamado atenção pela floração do Manacá da 

Serra que se encontra plantado em frente. Paramos e conversamos com a artesã que produz 

estandartes coloridos. De formação em fisioterapia, ex-dona de joalheria e procedente de Belo 
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Horizonte, fixou-se no Bichinho há oito anos. Conversamos sobre o artesanato do Bichinho 

pedi para fotografar a bela floração e partimos.  

 

         

Figura 9: Ateliê do povoado de Bichinho. 2013 (foto vera Ermida) 

 

     Percebemos naquele momento o que buscava para as entrevistas. Um delineamento que se 

fez nesta visita e a partir das adversidades que este campo apresentou. O perfil das 

entrevistadas estava claro, o que se deu a partir do que o campo ofereceu: Mulheres 

originárias da região e artesãs. 

     Nas visitas anteriores ao campo havíamos construído um caminho que foi parcialmente 

desconstruído na qualificação, quando foram apontadas novas possibilidades e um olhar mais 

interessante sobre o campo e o objeto. Inicialmente o objeto estava focado nas artesãs da 

Oficina de Agosto apenas. Esta ampliação para além da Oficina que foi apontada pela Banca 

de Qualificação nos ofereceu maior mobilidade e possibilitou uma rápida elaboração de 

alternativas aos imprevistos apresentados pelo campo.     
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Figura 10: Ateliê e lojada artesã Simone Julião (técnica: entalhe). 2013 (foto vera Ermida) 

 

 

     Chegamos até Simone Julião atraídos pelo seu ateliê e loja que se localizam na rua 

principal. O primeiro contato foi com sua filha adolescente que se encontrava cuidando do 

local na ausência da mãe. Foi com ela que combinamos retornar no dia seguinte e o encontro 

com sua mãe. Ainda sem saber se seria possível a entrevista, no início da tarde seguimos para 

o local. Ambas estavam sentadas no gramado ‘esquentando sol’, como disseram. Vieram ao 
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nosso encontro sorrindo. No ateliê as prateleiras estavam cheias de peças entalhadas com 

imagens de animais: tatu, porco, ganso, capivara, jaguatirica e galinha. Simone mostrava suas 

peças e falava como gostava de fazê-las, foi receptiva a nossa presença e ao nosso propósito. 

Conversamos sobre o povoado e assuntos pertinentes ao encontro, sobre a pesquisa e sobre a 

entrevista. Houve a disponibilidade imediata para a entrevista logo no momento seguinte. 

Iniciamos a montagem do equipamento explicando a finalidade de cada um deles. Escolhemos 

juntas o melhor local para as imagens uma vez que o interior da loja tinha pouca luminosidade 

e Simone fez questão de ser filmada e fotografada junto ao seu artesanato. Em seguida fomos 

até o espaço onde ela trabalha que fica ao lado da loja e pudemos vê-la entalhando uma peça 

em formato de galinha ao mesmo tempo em que explicava o processo desde a madeira bruta 

até aquele momento que era observada. Despedimo-nos e partimos ao encontro da outra 

Simone. 

     Simone faz parte do grupo de artesãs com as quais construímos um vínculo anterior 

durante as visitas exploratórias. Trabalha com pintura na Oficina de Agosto. Aguardava em 

sua casa. Ao chegar a encontramos com seu bebê lindamente vestido e oferecido 

especialmente um delicioso bolo de chocolate feito por sua filha. Uma casa colorida, com 

panelas brilhantes e uma horta no fundo do quintal. 

     Simone sorria com seu Conrado Gabriel de dois meses ao colo. Realizamos sua entrevista 

enquanto ela amamentava. 

     Entendemos, que neste momento, esta era sua obra prima. 

     Ao final chamou a filha que estava na casa da avó para servir o bolo acompanhado de café. 

Conversamos mais e ela nos convidou para o batizado de Conrado e o aniversário de sua filha 

Mariana, 15 anos, no domingo. Comentamos que na primeira visita, em 2012, também fomos 

convidados para o aniversário de Mariana, perguntamos pelas fotos e disseram que não havia, 

pois não possuem máquina fotográfica. Oferecemos para fotografar o evento no domingo e 

elas aceitaram. 

     Despedimo-nos e seguimos para contatar Tania e Carmem, indicações de Cleide, no 

sentido de agendar as entrevistas do dia seguinte. 
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Figura 11.  Placa na entrada do Ateliê e loja da artesã Tânia. 2013. (foto Vera Ermida) 

 

 

         

  
Figura 12. Ateliê e loja da artesã Tânia. 2013 (foto Vera Ermida). 
 

 

     Encontramos Tânia em seu ateliê e loja Caminho de Luz. Sorridente em meio ao colorido 

dos tecidos nos recebeu com simpatia e apresentou as costureiras que trabalham com ela e são 
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suas sócias. Todos de mesma família e o ateliê funciona em um anexo da casa da sogra de 

Tânia. De acordo com elas toda a produção é idealizada por Tânia e produzida coletivamente. 

Explicamos sobre a pesquisa e combinamos então de encontrar para a entrevista no dia 

seguinte após o almoço. 

     Poucos metros à frente estavam o ateliê, loja e pousada Ponto e Nó, onde estava Carmem. 

Pequena, falante e agitada, uma mulher de 56 anos que logo mostrou todos os espaços. 

Trabalha com tecido e fuxico principalmente. Informou que tem 60 pessoas terceirizadas e 

sete funcionárias. Fornece para a Rede Globo e já foi matéria de inúmeras revistas e livros. 

Falou da qualidade de seu produto e mostrou a pousada. Ofereceu café com biscoitos e disse 

que a sua vida é sempre assim, agitada, e que gosta assim. Combinamos para o final da tarde 

do dia seguinte e nos despedimos. 

Ficamos com a sensação de que Carmem não combina com o perfil que construirmos, apesar 

de ser mulher, artesã e originária da região. Talvez sua postura e cotidiano de empresária 

tenha nos levado a pensar que poderia estar distante do ofício, decidimos aguardar a entrevista 

para saber. 

 

           
         Figura 13. Placa em meios aos trabalhos do ateliê e loja da artesã Carmem. 2013 (foto Vera Ermida) 
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     Na manhã do terceiro dia retornamos à Oficina de Agosto Ltda. com a intenção de contatar 

Celma, pois ainda que estivesse como atendente na loja continuava desenvolvendo peças 

artesanais e se desejasse poderia entrevistá-la. Ela faz parte do grupo de artesãs com as quais 

construímos um vínculo nas visitas anteriores. 

     Celma chegou e desejou boas vindas, conversamos sobre a pesquisa e sobre a entrevista. 

Mostrando-se disponível iniciamos imediatamente. Ela escolheu um local no interior da loja, 

em meio às peças artesanais. Amplo, iluminado e colorido. Durante a entrevista falou sobre o 

tempo como artesã e da saudade que sentia, mas justificou a mudança afirmando que foi uma 

promoção, pois agora trabalhava menos e podia continuar pintando e fazendo crochê. 

     Ao final da entrevista quis ser fotografada em meio às peças artesanais expostas na loja da 

Oficina de Agosto Ltda.  

     Seguimos juntas ao encontro de Cleide, que estava no galpão pintando uma peça artesanal, 

são amigas de longa, ela brincou chamando Celma de vadia, pois, ficava na loja longe dela e 

não trabalha mais todos os dias.  

     Despedimo-nos por hora e seguimos para o ateliê de Huda para as apresentações pessoais e 

da pesquisa, e combinar a entrevista se ela o desejasse. Também uma indicação de Cleide.  

 

        

       Figura 14. Ateliê e loja de artesanato de Huda. 2013 (foto Vera Ermida) 
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     Encontramos o ateliê e loja abertos e sem ninguém em seu interior. Observamos que ao 

fundo está o local de trabalho. Uma bancada com materiais e ferramentas. 

     Logo ela chegou sorridente vinda da loja ao lado. Apresentava uma limitação no andar, 

que segundo ela é uma ‘artrosinha’ por isso usa uma muleta para apoiar-se. Feita as 

apresentações ela perguntou quem havia lhe indicado. Ao saber que foi Cleide mostrou-se 

disponível. Combinamos, então, o encontro após o almoço.  

     No horário marcado iniciamos a entrevista em meio ao seu trabalho. Esclarecida e 

articulada Huda, ou melhor, Cecília. Huda é apelido de infância, quis saber qual seria a 

dinâmica da entrevista. Se seriam perguntas e respostas. Explicamos que seria uma conversa 

em que se iria fazendo as perguntas que norteiam a pesquisa. 

     Inicialmente trabalhou na Oficina de Agosto e ensinou à várias artesãs a técnica, inclusive 

à Cleide. Atualmente tem seu ateliê e sua casa própria, como fez questão de enfatizar com 

orgulho. 

     Enquanto se desenrolava a entrevista ela explicava a técnica do que fazia e nos ensinava 

passo a passo. 

     Ao final bebemos água, fizemos algumas fotos e seguimos para a entrevista com Tânia. 

Antes, no caminho ainda paramos para uma foto que lembramos de tirar de Simone Julião e 

sua capivara. Aproveitamos para fotografar sua filhinha que estava lá. Combinamos que 

depois as fotos seriam enviadas pelo correio ou dadas em uma próxima visita. Seguimos então 

para o encontro com Tânia.  

     Ela estava nos aguardando, mas precisou de um tempo para se arrumar, pois havia 

esquecido que gravaríamos as imagens. Voltou e começamos. Observadas pelas suas sócias 

que opinavam mais não quiseram aparecer. Brincavam com o estrelato de Tânia. Em meio à 

entrevista surgiu ‘João Bicho’, um homem aparentemente esquizofrênico, negro, de meia 

idade, que segundo Tânia, perambula pelo povoado, entendemos que é visto como ‘doido’ 

pelos moradores, que se relacionam com ele dando limite a sua ‘loucura’. Entrou, falou, deu-

nos um beijo na testa e alguns biscoitos. Ao pedido de Tânia foi embora. Ela se desculpou 

pelo ocorrido demonstrando constrangimento. Dissemos que compreendíamos e que este 

cotidiano também é importante para minha pesquisa. Ao longo da entrevista diversas vezes 

enfatizou o sentimento de que no povoado todos são como uma família, onde a solidariedade 

e a amizade fazem parte do cotidiano. Seguimos e concluímos com uma foto dela e seu 

artesanato. 
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     Eram cinco horas da tarde e seguimos para o último compromisso do dia. A entrevista com 

Carmem. Dez metros a diante lá estava atarefada e agitada. Sugerimos um encontro no dia 

seguinte e ela concordou aliviada. Confessamos que também sentíamos cansados e seria bom 

também o adiamento. 

     Ao sair e no caminho para o descanso percebemos que esta entrevista seria dispensável, 

pois já era uma saturação no material colhido. Poderia parar. Contudo, não poderia deixar de 

entrevistar Carmem por uma questão de respeito e consideração. 

     Na manhã seguinte, conforme combinado, chegamos ao ateliê Ponto e Nó. Ela nos recebeu 

em meio à agitação da loja, das costureiras, fornecedores e compradores. Aguardamos que 

tudo se acalmasse e nos sentamos em um cantinho da loja para nossa entrevista. Estávamos 

rezando para não chegarem muitos fregueses. Ela havia selecionado fotos da família, de seu 

casamento, dos artistas que estiveram em sua loja, as revistas e o livro com matérias sobre ela. 

     Ao longo da entrevista, que foi a mais longa de todas, foi necessário retomar o tema 

algumas vezes, pois Carmem facilmente visitava sua história de vida e dava novos rumos à 

entrevista. Ao final compreendemos que foi a mais emocionante de todas. Esta entrevista 

significou a síntese de tudo que havia colhido ao longo destes dias no campo. Ainda 

emocionadas e já com a câmera desligada ela mostrou a amostra (reproduções em crochê da 

uma colcha) que mudou a sua vida. Contou que durante as gravações da minissérie Maria 

Moura, da Rede Globo, realizada em parte no povoado, o diretor conheceu sua filha, ainda 

criança, na praça, assistindo as gravações. Conversou com ela e se ofereceu para tomar café 

em sua casa. Lá, encontrou Carmem, mãe da menina, que finalizava uma colcha de crochê sob 

encomenda. Ao final do café ofereceu-se para comprar a colcha, que comporia a cena final da 

minissérie, cobrindo a cama de Maria Moura. Carmem disse, então, que a colcha tinha dona e 

não poderia vendê-la. Ele ofereceu o dobro do valor e deu um prazo até o dia seguinte para 

que ela pensasse na proposta. Sem poder recusar o valor em tempos difíceis e sem poder faltar 

com seu compromisso com a dona da colcha, seguiu caminhando, pois na época não havia 

transporte, para Tiradentes, distante 7 km, na madrugada do dia seguinte para telefonar para a 

dona da colcha, explicar a situação e saber se a mesma a liberava do compromisso, 

aguardando mais 11 meses a feitura de uma nova colcha. Só então entregou a colcha. Aplicou 

o dinheiro em materiais e iniciou novos trabalhos em parceria com a Rede Globo
43

.  

                                                   
43 Emissora de televisão brasileira fundada em 1964, responsável pela produção de telenovelas, telejornalismo, documentários, minisséries 

etc. Faz parte das Organizações Globo. <http://estatico.redeglobo.globo.com/2011/08/06/principios-editoriais-das-organizacoes-globo.pdf> 
Acesso em 15/02/2014 

 

http://estatico.redeglobo.globo.com/2011/08/06/principios-editoriais-das-organizacoes-globo.pdf
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     Tomamos café com biscoito, agradecemos e nos despedimos sentindo gratidão pela 

oportunidade de compartilhar do cotidiano e da vivência destas mulheres, onde talvez, apenas 

em um lugar onde atitudes como a de Dona Carmem parecem ser comuns, seja possível 

compreender o artesanato de origem totalmente feminina como algo tão normal. 

 

     4.6. Música cantada, a surpresa do último dia. 

 

            

Figura 15. Altar mor da Igreja de Nossa Senhora da Penha de França. Povoado do Bichinho/Prados.  2013 (foto Vera Ermida). 

 

 

 

     Na manhã gelada do domingo, tendo finalizado as entrevistas no dia anterior e 

considerando concluída a visita ao campo, seguimos para a Igreja de Nossa Senhora da Penha 

de França, com a intenção de assistir ao batizado do bebê de Simone e a missa em ação de 

graças pelo aniversário de 15 anos de sua filha. Conforme havíamos combinado, fomos para 

realizar o registro fotográfico. No último instante decidimos levar a filmadora caso um evento 

de última hora merecesse ser registrado em som e vídeo. Feliz ao nos ver, Simone, orgulhosa, 

mostrou seu bebê, vestido de branco e dormindo tranquilamente. A agitação ficava por conta 

de Mariana, aniversariante efusiva, caminhava de um lado para o outro antes do início da 
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missa. Fomos apresentados a sua mãe, e também madrinha do bebê, e ao seu marido. 

Acomodamo-nos em um dos bancos da igreja secular e ficamos assistindo ao movimento de 

chegada dos fiéis. A missa de dominical é um evento importante no povoado a julgar pelo 

número de pessoas que se fizeram presentes. Ao ser iniciada a missa houve a surpresa do som 

do coral que vinha do mezanino. Vozes femininas acompanhadas por acordeom, guitarra e 

teclado, potencializadas por caixas de som, deram o tom do que seria a missa... Emocionante. 

Pensamos que a fé se inscreve para além de religiões e dogmas, apesar de uma criação dentro 

dos preceitos católicos, geralmente por determinação dos pais. 

     Contudo, a atmosfera dada pelas construções, artes e os artesanatos religiosos e a 

sonoridade dos cânticos agradam muito e aquela missa cantada nos proporcionou um 

momento emocionante. Gravamos as imagens e sons, além da voz de Carmen que cantava a 

pleno pulmões, ou seja, uma completa trilha sonora. 

     Ainda antes do final da missa Celma veio despedir-se, pois seguia para a loja da Oficina de 

Agosto para trabalhar. 

     Ao final da missa, e feliz por termos decidido de última hora levar a filmadora, iniciamos a 

sessão de fotos do batizado... Muitas! Fomos presenteados com o sorriso de Simone e com a 

lembrancinha do batizado: a foto de Conrado Gabriel e uma caixinha com um terço, que irão 

para o espaço ecumênico, ou híbrido, que temos em casa. Despedimo-nos e seguimos até a 

loja de Carmem para algumas imagens de seu artesanato, e um último café. 

     Retornamos para pegar as malas e falar com Dona Maria, que aceitou o convite de assistir 

a defesa, assim com todas as artesãs entrevistadas, sem, contudo, confirmar presença. 

Agradecemos o carinho da preparação, uma verdadeira casa nestes dias em que 

permanecemos lá.  

     Ao longo da única rua do povoado, em direção à estrada para Tiradentes e depois para 

casa, encontramos Simone Julião e Huda em frente aos seus ateliês. Despedimo-nos com o 

carinho que o encontro das entrevistas nos proporcionou. Ainda mais a diante, uma última 

parada na loja da Oficina de Agosto para falar com Jú e deixar um beijo para Renata. 

     Era hora de partir, com desejo de voltar. Gratidão pela oportunidade que aqueles encontros 

proporcionaram. Já com saudade do carinho e da generosidade pela acolhida destas mulheres 

corajosas e encantadoras. E deste lugar de noites frias e estreladas, manhãs geladas e cheias de 

neblina que anunciavam dias azuis e ensolarados que aqueceram o nosso coração, clareando 

os questionamentos e apontando caminhos teóricos agora ancorados em realidades que dão 

sentido a pesquisa e às escolhas da pesquisadora.  



67 
 

   

 

CAPÍTULO 5 

 

OS RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

                 Figura 16: Artesanato do Povoado do Bichinho/Prados – MG. 2013 (foto Vera Ermida) 
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     O caminho trilhado desde o início desta pesquisa se apresentou cheio de descobertas, e 

desde quando foi pensada pela primeira vez, quando era ainda como uma vaga ideia, uma 

sensação mesmo, uma vontade... . Descobertas estas presentes desde as teóricas até o encontro 

com o objeto antes, durante e depois do campo. Chegando agora neste ‘depois’, onde olhamos 

para os resultados, onde o caminho trilhado nos trouxe, não é possível deixar de recuperar o 

que esteve presente ao longo do percurso teórico, metodológico e suas repercussões na 

pesquisadora e no campo encontrado e construído neste processo. 

     O desenvolvimento da pesquisa lembrou-nos um caminho feito de migalhas de pão. Aqui e 

ali vamos encontrando o rumo. As contribuições vieram de muitos lugares e pessoas. O autor 

apresentado por uma disciplina, a condução certeira da orientadora, uma sugestão de um/a 

colega de turma ou de um/a amigo/a, de repente um artigo que ‘cai como uma luva’, e... O 

campo! O cotidiano do campo foi decisivo para que a direção se mostrasse finalmente. É lá, 

nele, com ele e neste caso, com elas que a costura teve seu acabamento. Com as artesãs! 

     Entendemos os resultados que serão apresentados como uma costura de todos os 

momentos que compuseram o processo da pesquisa até aqui, e que sendo processo ainda está, 

e permanecerá, em construção. Mas, por hora, precisamos nos ater a este momento para que 

algumas considerações se façam possíveis. 

     Neste processo vimos que o artesanato se configura como um elemento da cultura material 

e pode ser encontrado em praticamente todas as culturas ao redor do mundo. Faz parte da 

história do homem (e da mulher) desde os primórdios na feitura de objetos de uso e decoração 

e, assim, é capaz de contar e explicar a própria história da humanidade.   O artesanato 

apresenta um potencial criativo que, tornando-se uma ‘habilidade artesanal’, pode constituir 

propostas alternativas e viáveis sobre possibilidades de viver com habilidade. E um cotidiano 

vivido com habilidade pode representar o êxito das táticas de resistência tão necessário para 

superar regimes opressivos e desiguais. É, ainda, reconhecido como um ofício feminino, uma 

abordagem que está relacionada à questão da divisão sexual do trabalho decorrente das 

relações sociais entre os sexos, estabelecida historicamente. Movimenta a economia gerando 

empregos diretos e indiretos, incrementa o turismo e o comércio. Finalmente, pode agregar 

aspectos como desenvolvimento cognitivo, psicológico, político e econômico, tão 

determinantes para o ‘empoderamento’ individual e coletivo. 

     O lugar geográfico que abrigou nosso objeto, o povoado do Bichinho, teve por si um 

significado determinante no contorno da pesquisa. A cultura material local que se faz viva na 

lembrança das artesãs e que é uma marca da identidade cultural e afetiva delas se liga aos 
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hábitos, costumes e táticas cotidianas atuais. A presença do artesanato
44

 na infância 

convivendo com o trabalho na roça
45

marcou a história das artesãs pesquisadas e se faz 

presente ainda hoje as rotinas vividas naquele período, onde a divisão sexual do trabalho 

marcou o cotidiano e ainda marca. Contudo, o desenvolvimento do ofício de artesã traz novas 

perspectivas de vida e as consequências destas perspectivas se apresentam no cotidiano delas. 

A diversidade de técnicas e a possibilidade de criar parece se traduzir na aquisição de 

habilidades que vão além da peça que produzem. Traduz-se nas táticas cotidianas de enfrentar 

criativamente e habilmente as relações de poder impostas pela, ainda presente, divisão sexual 

do trabalho. Ainda que reproduzindo histórias vividas na infância, as relações parecem estar 

sendo construídas a partir de outro sujeito. Um indivíduo ‘empoderado’ chamado Artesã. 

 
 

     5.1. Perfil das Mulheres Artesãs participantes 

 

     Ainda que não represente uma tarefa fácil, pois apresenta riscos quanto ao que será 

considerado dentre o que foi dito pelas participantes, apresentaremos uma breve síntese das 

sete entrevistas com o intuito de ‘traduzir’ suas concepções e a forma como vivem suas 

histórias. Escolhemos fazê-lo para situar o leitor no que para a pesquisadora se mostrou 

relevante ao interpretar os discursos e a partir de onde foram construídas as categorias de 

análise e as reflexões teóricas. 

     Adotamos as nomenclaturas ‘tarefa doméstica’ ou ‘cuidados com a casa’ no sentido de 

trabalho doméstico. Isto se deve ao fato de ser a forma como as entrevistadas se referem com 

maior frequência a esta atividade ao longo das entrevistas. 

     A apresentação contará com nomes e imagens reais uma vez que seu uso fez parte do 

termo de consentimento aceito pelas entrevistadas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
44 O crochê era aprendido e produzido pelas meninas desde cedo, tornando-se também muito cedo fonte de renda. 
45 O trabalho na roça era uma atividade que envolvia toda a família. 
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Cleide 

 

         

 

Figura 17. Artesã Cleide e a peça que escolheu para ser fotografada: namoradeira em madeira e papel máchê. Povoado do Bichinho/Prados. 
2013 (foto Vera Ermida)      

 

     A primeira artesã entrevistada, com 38 anos na ocasião da entrevista, foi Cleide. Na 

infância trabalhou na roça e foi empregada doméstica antes de tornar-se artesã modeladora 

(sua técnica principal é papel máchê
46

) há 11 anos, é ‘ajuntada’ com seu ‘Bem’ como gosta de 

dizer, tem dois filhos homens, de quinze e de doze anos, nasceu e sempre viveu no povoado.  

     De família humilde e numerosa, teve seis irmãos, dois homens e quatro mulheres e todos 

viviam com os pais. Trabalhavam na roça de terceiros, sendo que a responsabilidade de cuidar 

da casa era das mulheres. Os homens eram da ‘despesa’ e dos cuidados da horta e da criação 

(porco e galinha) domiciliar.  

     Na infância lembra-se das brincadeiras no escuro, pois não havia energia elétrica no 

povoado. Pique-esconde, queimada, passa anel, passa ramo e amarelinha eram algumas delas. 

                                                   
46 Papel machê (palavra originada do francês papier mâché, que significa papel picado, amassado e esmagado) é uma massa feita com papel 

picado embebido na água, coado e depois misturado com cola e gesso. Com esta massa é possível moldar objetos em diferentes formatos, 

utilitários ou decorativos. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Papel_mach%C3%AA > Acesso em 18/12/2013 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papel
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gesso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Papel_mach%C3%AA
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Fala sobre o cotidiano local e do sossego em relação aos tempos atuais. Vincula os perigos de 

hoje às pessoas desconhecidas que circulam no povoado devido ao turismo que o artesanato 

traz. 

    Estudou até o terceiro ano de contabilidade, mas diz que sua cabeça ‘não dá para isso’ 

porque não tem paciência.  

     Trabalhou em ‘casa de família’ em Tiradentes, como a maioria das mulheres dali, até que o 

Toti (Antônio Carlos Bech – artista plástico e idealizador da Oficina de Agosto) começou a 

escola de artesanato há cerca de vinte anos e chamou as pessoas para trabalhar com ele. 

Afirma que isso foi muito bom, pois não precisavam mais ir para Tiradentes trabalhar, o 

deslocamento de ônibus era difícil.  

     Foi convidada por uma amiga para trabalhar como artesã. Com o filho ainda pequeno e ela 

mãe solteira, precisava de um trabalho que pudesse fazer em casa. Foi então que aprendeu a 

pintar e a modelar com outra artesã e passou a desenvolver as peças da Oficina de Agosto. 

Diz que no início pensou que não seria capaz de aprender, pois nunca havia feito nada 

artesanal, mas aprendeu e agora é artesã autônoma e trabalha exclusivamente para a Oficina 

de Agosto Ltda. 

     Afirma que se sente bem fazendo artesanato, acha muito bonito seu trabalho, fica tranquila 

e sossegada, só se cansa de vir caminhando de sua casa até o galpão onde trabalha, cerca de 

20mim. 

     Sobre sua rotina atual fala de seu cotidiano dividido entre o trabalho como artesã, a criação 

dos filhos e os cuidados com a casa. Como artesã trabalha de segunda a sexta feira durante o 

dia. Acorda às cinco e meia da manhã, prepara o café e o serve aos filhos, coloca-os no ônibus 

para a escola e segue para seu local de trabalho. Na hora do almoço retorna em casa para 

servir o almoço aos filhos e administrar as atividades deles à tarde. Retorna ao trabalho e às 

17h segue para casa e prepara a janta e servindo-a aos filhos e ao companheiro, dorme às 22h. 

Na sexta feira dorme mais tarde, pois é dia de sair para um barzinho ou assistir televisão em 

casa. O companheiro trabalha em Tiradentes como ajudante de pedreiro e retorna sempre à 

noite. Estão  juntos há quatorze anos, ele é o pai de seu filho mais novo. 

     Na divisão das tarefas domésticas não conta com ninguém. Diz que faz tudo correndo, mas 

não é rigorosa em dar conta das tarefas, o que não é possível fazer deixa para depois. Quando 

pede ajuda para o filho de quinze anos ele diz que ‘isso é serviço de mulher’, mas não liga se 

ele fica em casa dormindo ou assistindo televisão e não ajuda porque é melhor que estar na 

rua. 
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     Normalmente arruma a casa aos sábados ainda que faça planos para realizar as tarefas ao 

longo da semana, mas se não conseguir realizar deixa para o sábado. 

     Utiliza o dinheiro que recebe pelas peças que produz em compras de roupas e alimentos e 

presentes para os filhos, pois o que o companheiro recebe não é suficiente para as despesas. 

     Quando fala sobre os planos para o futuro, Cleide diz que não pensa muito, mas considera 

que melhorar a casa que ganhou da mãe seria bom, pois ainda está com piso em cimento bruto 

e sem pintura. Vem planejando há alguns anos esta obra, mas a situação financeira ainda não 

permitiu. “Eu não gosto de falar assim: Ah! Eu vou comprar tal coisa, sabendo que eu não 

tenho dinheiro pra compra sabe? Pobre, você sabe, tem que ir comprando tudo devagar e 

pagando. Disse sorrindo. 
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Simone Julião 

           

 

Figura 18. Artesã Simone Julião entalhando peça em formato de galinha. Povoado do Bichinho/Prados. 2013 (foto Vera Ermida) 

 

 

     Simone trabalha em seu ateliê e vende suas peças na loja ao lado, também sua. Tem 36 

anos. Nasceu em Prados e mudou-se para o povoado do Bichinho há 16 anos após casar-se. 

Tem duas filhas, uma de quatorze e outra de quatro anos. Estudou até a quarta série primária.  
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É artesã desde quatorze anos sua técnica é o entalhe
47

. O entalhe é uma tradição no município 

de Prados, sendo realizado predominantemente pelos homens devido à necessidade de força 

física para trabalhar a madeira. Descreve dizendo que é necessário serrar o tronco com moto 

serra, depois desenhar a lápis o que vai entalhar e com uma goiva e marreta pequena vai 

cavando. Aprendeu com os irmãos e o pai. É a única mulher da família a trabalhar com esta 

técnica. Sendo que o mais comum as mulheres se dedicarem à pintura e ao crochê. Aos oito 

anos tentou aprender estas técnicas, mas ‘não tinha paciência’. Diz que adora entalhar, se 

‘pudesse ficava fazendo direto’.      

     De família simples, como faz questão de dizer, foram onze irmãos, quatro homens e sete 

mulheres, o pai e a mãe. Nas brincadeiras de infância não contavam com brinquedos, mas 

com brincadeiras ‘inventadas’ como pular corda, parreira (explica que colocavam uma 

forquilha no chão e atravessavam um pau, então brincavam de pular sobre ele), bola, pique-

esconde, casinha, vaiinha (latas vazias para brincar de panelinha), não havia dinheiro para 

comprar bonecas. 

     Na infância lembra-se ainda que as tarefas da casa como cozinhar, lavar, buscar lenha e 

arrumar eram divididas e revezadas entre as meninas para ajudar a mãe, os meninos ajudavam 

o pai na serragem da madeira para o entalhe. Todos trabalhavam na lavoura, mas a mãe 

retornava para casa mais cedo para preparar o jantar.  

     Sua rotina atual começa às seis da manhã com as tarefas domésticas. Antes dividia com o 

marido, que agora não ajuda tanto pois a filha adolescente passou a assumir conjuntamente as 

tarefas da casa e dos cuidados da irmã de quatro anos.  O marido se dedica à criação de 

animais. Concilia as tarefas domésticas, o cuidado com as filhas e o trabalho como artesã, 

‘tudo bem repartidinho’, dia de lavar roupa começa mais cedo, a louça do jantar fica para o 

dia seguinte, varre a casa enquanto a filha pequena está dormindo, põe a roupa no varal e faz 

o almoço antes de sair para o ateliê. Deixa na creche e busca à tarde. No ateliê, na loja ou em 

casa ‘nunca fico à toa, é tudo muito corrido’. Volta para casa às 17h e segue até às oito 

entalhando peças de uma encomenda para o exterior. O sábado é destinado para a arrumação 

da casa com a ajuda de filha. “Todo sábado a gente fica o dia todo pelejando com a casa. E no 

dia de semana eu fico pelejando com o artesanato.”  

                                                   
47 Entalhe em madeira é o trabalho artesanal com o propósito de dar vida a um determinado desenho , transformando-o em alto relevo. 
As madeiras mais usadas são as madeiras moles, isto é de mais fácil manuseio com ferramentas cortantes. Usa-se para a confecção do 

trabalho ferramentas encontradas no mercado, mas muitas outras o artesão precisa fabricar conforme sua necessidade. Disponível em 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Entalhe> Acesso em 18/12/2013 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Trabalho_artesanal&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenho
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alto_relevo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Madeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Entalhe
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     O que recebe com a venda das peças é utilizado na compra de alimentos, roupas e 

calçados. “Nossa! não me sobra nada [...] Eu ajudo meu marido [...] Ele me ajuda a pagar 

minhas conta e eu ajudo ele.” 

     Quando ao futuro diz que pensa em muitas coisas, terminar de construir a casa, comprar 

uma motocicleta, pois acaba de ‘tirar a carta’ de moto, um ‘carrinho’ melhor do que o que 

possui, “A gente tem vontade de melhorar um pouquinho, né!” 

  

Simone 

      

 

Figura 19. Artesã Simone em sua casa com seu bebê. Povoado do Bichinho/Prados. 2013 (foto Vera Ermida) 

 

 

     À época da entrevista, Simone estava em licença maternidade pelo nascimento de seu filho 

Conrado Gabriel. Nome escolhido pela sua filha de 15 anos. A entrevista foi realizada 

enquanto Conrado era amamentado. 

      Simone tem trinta e um anos, nasceu em São João Del Rei, pois lá era a maternidade, 

sempre morou no Bichinho assim como toda a sua família. Foi mãe solteira aos 17 anos e de 

seu casamento atual nasceu seu bebê. Estudou o ensino fundamental até começar a trabalhar 

aos doze anos como faxineira e doméstica para ajudar nas despesas com medicamentos para o 
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irmão. Aos dezessete engravidou e não retomou os estudos. Tornou-se artesã há doze anos. 

Sua técnica é a pintura. É artesã exclusiva da Oficina de Agosto Ltda. 

     De família humilde diz que a vida era difícil, com sete irmãos, três homens, um deles 

‘deficiente’ e quatro mulheres. Foram abandonados pelo pai na infância. A rotina da casa 

esteve atrelada aos cuidados com este irmão especial, de quem a mãe se ocupava 

integralmente devido à sua dependência. Ela e os irmãos se dividiam nas tarefas da casa.  

     Após o nascimento da filha continuou como empregada doméstica em Tiradentes por um 

ano. Sem ajuda do pai da criança e criando o sobrinho contou com a ajuda da mãe para 

cuidava deles enquanto trabalhava. As dificuldades de transporte no deslocamento para o 

trabalho a levaram a pedir emprego na Oficina de Agosto Ltda., apesar de nunca haver 

pensado em ser artesã. “No início foi difícil porque eu não sabia quase nada de artesanato, de 

pintura
48

, de nada.” 

     Ainda quer ser artesã por muito tempo, pois gosta muito e acha a melhor coisa que tem. 

Acha muito melhor do que trabalhar como doméstica. Se sente uma artista pintando ‘aquelas 

coisas bonitas’. Trabalha com tons fortes e sente muito orgulho quando pinta algo que 

considera diferente e difícil e agrada ao cliente. “Quando eu vejo pronto, nossa nem acredito. 

Pra mim é uma maravilha!” 

     Sua rotina atual está direcionada aos cuidados do bebê. Ainda pensa em como retornará ao 

trabalho, pois não deseja se afastar do filho. Uma gravidez anterior cheia de complicações e a 

perda do bebê tornaram o nascimento saudável de Conrado Gabriel motivo de grande emoção. 

     A rotina anterior ao nascimento do seu filho estava organizada em torno do trabalho como 

artesã. À noite fazia o jantar e todas as outras tarefas domésticas eram realizadas no sábado.  

     Tem ajuda do companheiro ‘na medida do possível’ pois ele trabalha e tem uma folga 

semanal. Prefere realizar as tarefas enquanto o bebê dorme, mesmo que seja de madrugada.  

     Quando pensa no futuro pensa nos filhos. Pede a Deus que a filha seja uma pessoa boa e 

tenha uma profissão boa. Quer lutar para dar uma vida boa ao filho como deu à filha. “Só 

penso nisso agora, acho que pra mim eu já dei o que tinha que dar. Eu acho.”  

 

 

 

 

                                                   
48 A pintura refere-se genericamente à técnica de aplicar pigmento em forma líquida a uma superfície, a fim de colori-la, atribuindo-lhe 

matizes, tons e texturas. Disponível em <http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura> Acesso em 18/12/2013 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pigmento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matiz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Textura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
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Celma 

               

 

Figura 20. Artesã Celma na loja de artesanato onde trabalha como vendedora. Povoado do Bichinho/Prados. 2013 (foto Vera Ermida) 

 

 

     Quando realizamos a entrevista, Celma estava trabalhando como vendedora na loja de 

artesanato da Oficina de Agosto há cinco meses, o que considera uma promoção, pois não 

trabalha todos os dias. 

     Celma tem quarenta e dois anos, nasceu e sempre viveu no Bichinho. É casada há dezoito 

anos, tem duas filhas, com idade de dezesseis e de quatro.  Estudou até a quarta série primária 

‘porque não tinha vontade de estudar’. Trabalhou como artesã na Oficina de Agosto por 

dezoito anos. Suas técnicas são pintura e crochê
49

. 

     Lembra-se da infância com saudade, apesar das dificuldades diz que tudo era muito bom. 

Nas brincadeiras não havia bonecas, devido à falta de dinheiro, estas eram substituídas por 

gatos enrolados em panos. As brincadeiras eram de bola, bandeirinha, pique-esconde, cair no 

poço (consistia em escolher, de olhos vendados, alguém para dar um beijo ou um abraço). A 

                                                   
49 “Crochê ou croché é uma espécie de artesanato feito com uma agulha especial, dotada de um gancho. Consiste em produzir um trançado 
semelhante ao de uma malha rendada.” HOUAISS. Dicionário da Língua Portuguesa. 2001. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Artesanato
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agulha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Malha_(tecido)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Renda_(tecido)
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ausência de energia elétrica fez parte do cotidiano com rádios à pilha nas portas das casas e a 

escuridão das noites. 

     Sua família era composta de dois irmãos, um homem e uma mulher, os pais e os avós que 

cuidavam deles enquanto os pais trabalhavam. O pai na rede ferroviária e a mãe como artesã 

fazia bijuteria para uma loja de Tiradentes. 

     Foram criados e educados pelos avós. O irmão acompanhou o pai que permanecia em São 

João Del Rei durante a semana e as meninas aprenderam a cuidar da casa, cozinhar, buscar 

água e lenha e a fazer crochê. 

     Desde dez anos passou a comercializar o crochê que fazia. Diretamente para uma pessoa 

no município de Prados ou sob encomenda. Costumavam juntar-se em grupos à noite para 

produzir as peças e para aprender novos pontos umas com as outras. 

     O início das atividades da escola de artesanato da Oficina de Agosto trouxe novas técnicas. 

Decidiu pedir trabalho na Oficina, pois o crochê não rendia muito. Foi quando aprendeu a 

técnica de pintura em tecido e posteriormente em madeira. Apesar das dificuldades, pois 

inicialmente a Oficina funcionava há 13 km e quando não conseguia carona ia a pé, achava 

tudo muito bom. 

     Considera que a pintura foi para si uma descoberta de competência. “Quando eu vim pra 

pintura, assim, fui descobrindo né, que a gente tinha competência de tá fazendo outra coisa. 

[...] Eu dizia: meu Deus é eu mesma que tô fazendo isso, é? 

     Na sua família atual convive com o marido e as duas filhas. Quando trabalhava como 

artesã diariamente sua rotina começava muito cedo com tarefas domésticas: lavar roupa e 

preparar o almoço. O marido também era funcionário da Oficina de Agosto no setor de solda. 

Afirma que o marido ajuda nas tarefas sem precisar que ela peça, mas agora que a filha está 

com dezesseis anos “aliviou um pouco para ele, que ela pode me ajudar”. Atualmente é a filha 

que cuida da casa e da irmã pequena durante o dia para que os pais trabalhem. Ela estuda à 

noite em Prados.  

     Quando pensa em sonhos e projetos para o futuro diz que não tem mais nenhum. Se fosse 

jovem ainda gostaria de estudar, queria voltar ao passado e aproveitar a oportunidade de 

aprender o que desperdiçou. “Não, quem sabe se pintar uma oportunidade de estudar um 

pouquinho a mais eu até ia encarar, mas, eu acho que eu pararia por aqui. Eu acho que tá bom. 

Eu acomodei. Eu acomodei.”  
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Huda 

 

        

Figura 21. Artesã Huda em sua loja junto às peças que produz em seu ateliê. Povoado do Bichinho/Prados. 2013 (foto Vera Ermida). 

 

     A entrevista teve início com as perguntas de Huda sobre há quanto tempo estávamos no 

povoado, com quem já haviamos conversado e se a entrevista seria de perguntas e respostas. 

Depois de satisfeita sua curiosidade demos continuidade com as nossas  próprias. 

     Cecília é o seu nome de batismo. O apelido de infância a acompanha até hoje. Diz que 

todos a conhecem como Huda, mas não esquece que se chama Cecília. Tem quarenta e oito 

anos, nasceu em Tiradentes e vive no Bichinho há cerca de vinte anos. Veio para ensinar na 

escola de artesanato e para trabalhar na Oficina de Agosto Ltda. Não se casou, tem uma filha 

de vinte e nove anos e um neto de dez que moram em outro município. A criação de sua filha 

foi compartilhada com outras mulheres da sua família, tendo convivido com ela curtos 

períodos. A avó e as tias cuidaram para que Huda trabalhasse.  A filha foi artesã e agora 

estuda enfermagem.     

     Atualmente divide a casa, as tarefas e as despesas com uma amiga e diz que é bom ter 

companhia para conversar, pois, não é bom ficar sozinha. Estudou até a sétima série afirma 
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que gosta muito de ler e parou os estudos, pois ‘tinha muita coisa pra fazer’ referindo-se à 

necessidade de trabalhar para ajudar a família e ao desejo de aprender artesanato. Trabalhava 

durante o dia e aprendia artesanato nos ateliês existentes em Tiradentes à noite. Era a mais 

jovem de onze irmãos, dos quais oito sobreviveram. Cinco mulheres e três homens. Na rotina 

familiar alguns já trabalhavam fora de casa e ajudavam nas despesas, outros estudavam e as 

tarefas da casa eram divididas apenas entre as mulheres, mesmo que também trabalhassem e 

contribuíssem nas despesas. 

     Nas brincadeiras da infância a feitura de roupas de boneca, crochê, pintura em tecido para 

decorar a casa era o que chamava sua atenção. Identifica que o interesse pelo artesanato já 

nasceu com ela. Sua técnica principal é o papel máchê, mas também pinta, costura, modela e 

solda. Trabalha em seu ateliê e loja e se orgulha de ter sua casa própria. Afirma que artesanato 

foi uma opção que se tornou profissão. “Acho que já é uma coisa que já nasce e aí você vai 

observando, isso é bacana.”  

  

Tania 

      

 
Figura 22. Artesã Tânia em sua loja com uma peça produzida em seu ateliê. Povoado do Bichinho/Prados. 2013 (foto Vera Ermida) 
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     Na época da entrevista Tânia estava com cinquenta e um anos.  Nascida e criada no 

Bichinho, onde sempre morou. É casada e tem duas filhas, com vinte e cinco e dezenove anos. 

Estudou até a quarta série do ensino fundamental. Nascida em uma família com cinco irmãos, 

três homens e três mulheres com ela. Foram criados com os pais era rotina da família era boa 

‘graças a Deus’, enfatiza.   Diz que na divisão de tarefas os mais novos tentavam escapulir, 

mas todos trabalhavam em casa, na criação dos animais e na roça. A mãe cuidava da casa e o 

pai da roça e da criação. Os filhos se dividiam, os meninos com o pai, as meninas com a mãe 

e na ajuda na roça, levando almoço e trazendo lenha para cozinhar. Lembra que era divertido, 

trabalhavam e brincavam de panelinha, boneca e casinha de bambu. 

     Afirma que nunca trabalhou ‘fora’ de casa. Tornou-se costureira com doze anos e 

continuou trabalhando em casa depois que se casou. Até abrir o ateliê em 2001, quando 

passou a sair de casa para trabalhar. Divide o tempo realizando as tarefas domésticas na parte 

da manhã. Tem ajuda das filhas nas tarefas, o marido “ajuda uma coisinha, homem ajuda 

menos, porque homem sabe como é..., mas ajuda”. Atualmente O marido é pedreiro e 

atualmente está desempregado. Tânia fala que não consegue dar conta de cem por cento da 

casa e do ateliê, que sempre fica uma coisinha sem fazer. 

     É artesã há doze anos e suas técnicas são o fuxico
50

 e crochê. Também costura, mas não 

considera a costura como artesanato e explica que é “muito diferente, artesanato é muito mais 

gostoso do que costurar. Ah é, sem comparação. [...] Nós tudo aqui gosta”. 

      Quando pensa no futuro pensa em se aposentar, não para parar de trabalhar, mas para ter 

um dinheiro certo e ficar mais despreocupada. Não precisaria correr tanto em casa para 

trabalhar no ateliê. Queria trabalhar um pouco menos porque às vezes não está com muita 

‘coragem’ e a saúde já não está muito boa. Mas se a vida terminar como está agora estaria 

bom, mas se viesse alguma coisa que favorecesse seria bem vinda. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
50 “Saquinho de pano redondo e franzido, que depois é achatado com a boca para cima, e unido a outros, usados em bolsas, roupas, colchas 

etc.” HOUAISS. Dicionário da Língua Portuguesa. 2001. 
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Carmem 

              

Figura 23. Artesã Carmem em seu ateliê e loja com a peça que escolheu para ser fotografada. Povoado do Bichinho/Prados.  2013 (foto Vera 

Ermida). 

 

 

 

     Dona Carmem, como é conhecida, tem cinquenta e sete anos.  Nasceu e viveu quase toda a 

sua vida no Bichinho, morando em outro município com a família entre seis e treze anos de 

idade. De família numerosa, oito filhos, quatro homens e quatro mulheres e os pais.  O pai 

possuía um depósito de lenha e a mãe era professora. 

     Estudou até o quinto ano do ensino fundamental e faz questão de dizer que equivale ao 

segundo grau atualmente, pois era de grande qualidade o ensino daquela época. 
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     Casou-se aos vinte e nove anos e tem um casal de filhos. 

     Na rotina da família as tarefas domésticas e da roça eram divididas entre meninas e 

meninos. Pela manhã as meninas ficavam em casa preparando o almoço, lavando roupa e 

cuidando da limpeza, enquanto os meninos seguiam para a roça.  Após o almoço elas se 

juntavam a eles para semear milho e arroz. Somente na época da capina é que apenas os 

meninos iam para a roça. Ao final do dia o banho de bacia, o jantar e o momento de fazer 

crochê no ‘rabo do fogão de lenha’ ou à luz de querosene até a madrugada. Era quando as 

meninas tinham tempo para fazer crochê.  

     Dona Carmem aprendeu a fazer crochê aos nove anos com as outras meninas, já que sua 

mãe não sabia ‘pregar nem um botão’, segundo ela. O que produziam durante a semana era 

levado até o município de Prados aos sábados, pois havia vendedoras que levavam a produção 

para revender no Rio de Janeiro e em São Paulo. Na semana seguinte retornavam para saber 

se havia sido vendido e então receber o pagamento. Ou ainda pelo correio através de cartas e 

depósitos em conta corrente e também na porta de casa aos turistas que visitavam a Igreja de 

Nossa Senhora da Penha de França. 

     Fala da juventude e dos bailes que reunia a todos aos sábados e que era o único lazer que 

possuíam, com nostalgia de um tempo bom e saudável. Das brincadeiras de roda e pique e do 

respeito entre os jovens. 

     Após seu casamento continuou trabalhando em casa na produção de peças em crochê e 

costura para completar o orçamento familiar, nos primeiros seis anos o marido trabalhou em 

outro município e retornava a cada dois meses. Com o adoecimento do marido passou a 

trabalhar de madrugada para dar conta das tarefas domésticas, do cuidado com os filhos e da 

produção. O aumento da demanda pelo artesanato a levou a contratar outras artesãs. 

Atualmente tem cinquenta e três pessoas trabalhando para sua empresa entre registrados e 

terceirizados. Incluindo seu marido e seus filhos. Tem parceira com a Rede Globo de 

Televisão e fornece para quase todo o Brasil. 

     Diz que o artesanato é assim ‘você não pode cochilar’, tem que estar sempre criando algo 

novo. Sempre pede a Deus todo o dia de manhã que abençoe seu dia e que lhe dê cabeça e 

inteligência para criar o serviço. Se emociona ao dizer que “pra gente que é da roça, que 

praticamente não teve estudo, foi como diz o ditado: com a cara e a coragem e o mais certeiro 

é Deus. [...] Eu tenho muito que agradecer, eu não posso pedir. Foi além das minhas forças.” 
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       5.2.  Categorias de análise 

 

     Ainda durante as entrevistas algumas categorias começaram a se desenhar. A coincidência 

de relatos que se fizeram presentes nas respostas chamou atenção e apontou os caminhos para 

a construção preliminar das categorias. Esta sinalização se confirmou ao longo das 

transcrições das entrevistas, e das inúmeras releituras, sendo, então, possível agrupar o 

conteúdo em três grandes categorias e subcategorias, considerando os trechos coincidentes 

das falas bem como referenciais teóricos.  

 

 O cotidiano da família de origem: cultura material e imaterial 

 Mulher trabalhadora: táticas do Cotidiano 

 Mulher artesã: Empoderamento  

      A consciência artesã 

 Sonhos e planos 

 

 

O cotidiano da família de origem: cultura material e imaterial  

 

     Esta categoria foi construída a partir da necessidade de buscar na infância das entrevistadas 

elementos do cotidiano envolvendo hábitos, fazeres e afazeres onde a materialidade e a 

imaterialidade desenhassem, a partir das suas recordações familiares, o cenário em que 

viveram. Este cenário se faz determinante para a compreensão das escolhas e da maneira 

como organizam seu cotidiano atualmente. A trajetória de pesquisa realizada e a revisão 

bibliográfica indicavam a ligação entre a cultura material e imaterial local e as relações sócias 

estabelecidas historicamente com as escolhas ou contingências que levaram ao ofício de 

artesã, bem como com a organização de vida cotidiana atual e as táticas adotadas. 

     Todas as entrevistas são marcadas pelo relato sobre a realidade do povoado no que tange a 

ausência de energia elétrica e às dificuldades socioeconômicas. Neste cenário surge o 

cotidiano ligado a cultura material determinada por esta realidade: 

 

Nada. Nada. Bichinho não tinha luz, a gente brincava no escuro e aí 

sabia quem que era uns aos outros, mas não tinha luz. E aí tinha 

aqueles rádio a pilha né, porque não tinha luz. Aí a gente ligava e 

achava aquilo muito bom e ficava tudo na rua, brincando e escutando 
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rádio. Botava assim na porta das casa e ficava ouvindo né. Tinha toca 

disco na época também, a gente botava pilha e botava aqueles disco 

pequeno né, tinha os maiorzinho, colocava, ficava ouvindo aquelas 

música, achando aquilo tudo muito bom. Foi muito bom sim, apesar 

da dificuldade. (Celma) 

 

     As recordações da infância das entrevistadas trazem semelhanças quanto à composição 

familiar numerosa e às dificuldades quanto à sobrevivência. A rotina familiar agregava 

trabalho e brincadeiras:  

 

Morava eu e mais seis irmãos. Dois homens e cinco mulher. Sempre 

morou aqui. Minha avó, minha mãe.  Quando a gente era criança 

ficava brincando na rua. Aqui não tinha luz antigamente. A gente 

brincava de pique-esconde, pique pega, brincava no escuro, não 

precisava nem esconder. (Cleide) 
 

         O número de irmãos e a dificuldade de acessar brinquedos industrializados traziam 

como alternativa a construção de brinquedos a partir de objetos de uso na rotina da casa ou 

brincadeiras aprendidas com os mais velhos.  A ausência de condições financeiras que 

garantissem mais do que as necessidades básicas não impediam que as brincadeiras infantis 

contassem com brinquedos. Estes criados pelas próprias crianças a partir dos recursos 

materiais disponíveis e o acesso à criatividade. Formas táticas de tornar o cotidiano um local 

composto de condições onde as condições adequadas não existiam: 

 

Tive onze irmão. Quatro homem e sete mulher. Meu pai e minha mãe. 

Eu trabalhava a roça. Estudava, depois chegava, ajudava meu pai na 

roça. A gente brincava também. 

Brincava de casinha. Não tinha muita coisa pra brinca, nada. No meu 

tempo não tinha muita coisa pra brinca não, né. Minha família era de 

gente muito simples. Então não tinha muita coisa pra brinca não. A 

gente inventava brincadeira: pular corda, parreira, muita coisa. 

Parreira a gente faz assim ó: põe uma forquilha de um lado outra do 

outro, atravessa um pau, né, a gente brincava de pular aquilo, 

chamava brincar de parreira. Brincava de bola também, pique 

esconde, de casinha, juntava vasiinha porque não tinha como compra, 

tinha pouca boneca... 

Umas vasiinha, assim, tipo coisa que usava dentro de casa. Fazia de 

massa de tomate, latinha de sardinha, então fazia a casinha com 

aquilo. Brincava com aquilo. Não tinha muita coisa não. (Simone 

Julião) 
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     Outras questões surgem ligadas a escassez de serviços de infra-estrutura no povoado e 

questões de ordem familiar que agravavam as condições de vida: 

 

Eu tinha sete irmãos. Antigamente era meio complicada a vida no 

Bichinho. Ah, não tinha quase nada, a vida era muito difícil, meu pai 

abandonou a gente, então era aquela coisa... Era muita dificuldade. A 

gente ficou sozinho e meu irmão era deficiente. (Simone) 
 

     As famílias numerosas são reconhecidas como uma constante para o local e à época, assim 

como a morte de bebês e a presença de parteiras: 

 

A família é grande né. Essa coisa de família antiga que a parteira ia 

em casa. Minha mãe teve onze filhos. Três morreram bebês e 

sobramos oito ainda.  

Cinco mulheres e três homens. Todo mundo morava na casa. Os oito 

mais meu pai e minha mão. Dez, né? (Huda) 

 

     A necessidade de criar alternativas para as dificuldades enfrentadas na infância exigiu 

atitudes criativas não apenas na invenção de brinquedos e brincadeiras, como também para a 

própria vida. No interior da numerosa família e a realidade do povoado, que ainda não possuía 

serviço de saúde, energia elétrica e transporte público, elas vivenciaram na infância a 

necessidade de acessar o que Martín-Barbero (1990) considera a capacidade ‘tática’ nos 

fazeres da vida cotidiana como espaço de resistência e subversão. Onde a identidade está 

relacionada não apenas aos costumes e tradições orais ou cultura material, mas também ao 

desenvolvimento desigual e às desigualdades sociais presentes na vida destas pessoas.  Esta 

capacidade criativa surge em outros campos como na rotina da casa e nas alternativas de 

trabalho para garantir a sobrevivência: 

 

Quando se é novo uns tava saindo pra trabalhar, outros chegando da 

escola. Tinha aquelas tarefa que você era obrigado a fazer da casa. 

Tipo a minha era lavar a louça do almoço, por exemplo, que eu 

estudava de manhã aí chegava meio dia agente almoçava e eu lembro 

que o girau na época, que a gente não tinha água encanada, era 

assim de baixo de um pé de mamão enorme que ficava um monte de 

sanhaço. Era bacana, legal. Nós trabalhava. Tinha umas irmãs que ai 

começaram a sair pra trabalhar fora né. [...] Cada um fazia uma 

coisa, é... os que trabalhava tinha que ajudar na despesa, os mais 

velhos, eu também cheguei a participar dessa época de... Quando 

você começa a trabalhar um pouco do seu salário você tem que 

contribuir né, com um monte de coisa né. A roupa, os gastos, comida, 

era a educação que a gente tinha, que todo mundo tinha que ajudar 

um pouquinho quando podia. (Huda) 
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     A organização da família para que os irmãos mais velhos ajudassem na criação dos mais 

novos era uma forma de garantir a sobrevivência de todos. Esta rotina de trabalho, iniciada 

ainda muito jovem aparece em outros relatos: 

 

Eu trabalhava em Tiradentes, em casa de família fazendo faxina. 

Porque meu pai abandonou a gente, não dava assistência pra minha 

mãe e tinha meu irmão que era deficiente, então eu tinha que ajudar. 

Aí eu comecei a trabalhar cedo pra comprar os remédio dele. 

(Simone) 
 

     No caso de Simone a ausência do pai e a doença do irmão agravaram a precariedade das 

condições da família, reforçando a necessidade de priorização do trabalho em detrimento às 

brincadeiras e aos estudos dela e de seus irmãos. Coube a mãe os cuidados ao irmão, o que a 

impedia de trabalhar para garantir o sustento dos filhos. 

     A organização do trabalho envolvia toda a família, seja nas tarefas domésticas, seja na 

roça. Neste aspecto podemos recorrer às reflexões de Canclini (1983) a respeito das culturas 

populares como um processo de apropriação desigual de bens econômicos e culturais por 

parte dos setores subalternos, um movimento de compreensão, reprodução e transformação, 

real e simbólica, das condições gerais e específicas do trabalho e da vida, sendo assim, uma 

re-elaboração simbólica das relações sociais: 

 

Ah! As tarefas os mais novos tenta escapulir né. (sorriso). Aí tinha dia 

que dava umas briga né, mas todo mundo trabalhava. Ia pra roça 

também né. Era tempo de roça era assim de novembro até na colheita 

era março, aí plantava e esperava nascer, depois capinava depois 

colhia depois guardava o milho, o feijão, o arroz né, a gente criava 

também porco, galinha, plantava horta, era muito divertido, todo 

mundo trabalhava, nossa, era muito bom também. Aí a gente ia levar 

almoço pro meu pai, ele mexia com serra madeira, a gente ia levar 

almoço e trazia feixe de lenha na cabeça, balaio de cavaco, tirava 

aquelas lascas do pau, ai dava modo de queimar, que a gente fazia 

fogão de lenha. (Tânia)        

 

     As atividades cotidianas com vistas à produção de alimentos contavam com a participação 

de toda a família. A divisão de tarefas era marcada pela divisão sexual de trabalho, onde as 

meninas desenvolviam tarefas na roça ou trabalhos em casa, mas os meninos não 

participavam das tarefas domésticas: 
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Todo mundo fazia junto né, no caso. Comida mais era a mãe que fazia 

né, às vezes as irmãs mais velhas. Eu na verdade que eu lembro eu 

sempre gostei muito de ler né, eu fazia, lógico a minha parte. Aí tinha 

o dia da faxina, cada semana uma fazia. Só as mulheres participavam 

dessas tarefas. Os irmãos trabalhavam fora e contribuía com a 

despesa da casa. (Huda) 
 

          Uma tônica marcante nos relatos sobre a divisão de tarefas cotidianas relacionadas aos 

fazeres domésticos é a de naturalidade ao mencionar que apenas as mulheres desempenhavam 

tal atividade. Ao mesmo tempo em que as tarefas ‘masculinas’ como o trabalho no roçado e o 

trabalho ‘fora de casa’ também eram desempenhados pelas mulheres: 

 

Era tudo dividido. As minhas irmãs assim, dividia, uma hora uma 

arrumava a cozinha, uma hora era outra que arrumava. Tinha que ir 

buscar lenha, né. Aí trocava também.  

Os meninos eram com seu serviço pra lá. Eles ajudava meu pai. A 

mãe também trabalhava na lavoura, trabalhava, iii, muito. 

Quando chegava em casa a mãe já estava com a janta pronta, já. 

Todo mundo jantava, depois ia arrumar a cozinha. Quando era a sua 

vez você pegava e arrumava. Era assim. Agente tinha o crochê 

também né, nas horas vagas. Eu aprendi a fazer crochê com oito 

anos. (Simone Julião) 

      

Todo mundo ia pra roça. Uma ficava em casa pra ajudar a fazer o 

almoço. Os meninos ia pra roça. E a gente fazia, lavava roupa, era 

aquele tempo que socava arroz. Entendeu. Aí uns ia socar arroz, os 

outros ia arruma almoço, outro ia picar verdura e aí a gente fazia o 

almoço e depois do almoço a gente também ficava na roça ajudando a 

semear milho, arroz, entendeu. Aí quando era na época da capina aí 

era só os homem, é aonde sobrava tempo pra gente fazer um crochê. 

(Carmem) 

 

     Os aspectos materiais presentes no cotidiano do povoado, de acordo com os relatos das 

entrevistadas, possibilitam o que Sarti (2003) aponta quando afirma que os objetos modelam e 

dão solidez as relações sociais e ao mesmo tempo as relações sociais se expressam através dos 

objetos. É nesta perspectiva que buscamos refletir sobre os relatos que descrevem a rotina 

cotidiana e nela uma gama de objetos e hábitos, no sentido de compreendê-los inseridos nas 

relações e práticas sociais das quais fazem parte, no sentido de compreender seus significados 

sociais e simbólicos. A partir dos quais apoiaremos nossas análises mais adiante acerca da 

rotina cotidiana atual das entrevistadas. 

     Outro aspecto que merece destaque e que também é trazido por Sarti (2003) refere-se à 

noção de interesse coletivo que predomina sobre as questões individuais quando as 
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entrevistadas relatam a dinâmica da família. A dinâmica familiar se estabelecia coletivamente, 

ainda que a divisão de tarefas fosse baseada na questão de gênero, a colaboração de todos é 

percebida. 

      Neste cenário, o crochê, aparece como uma atividade feminina e está presente desde a 

infância das entrevistadas e confirmando uma característica do artesanato que é de ser  

considerado um ofício feminino composto por um percentual de 87% de mulheres no Brasil. 

A história do povoado é marcada pela atividade artesanal, onde as mulheres, ainda jovens, 

‘faziam’ o crochê nos momentos em que não estavam na roça e após terminar os afazeres 

domésticos. Esta atividade estava envolvida em uma dinâmica social mais ligada ao prazer. 

Eram momentos de encontro entre familiares e amigas: 

 

A gente trabalhava na roça, durante o dia. Terminou o serviço da 

roça a gente chegava em casa era o banho de bacia, porque não tinha 

chuveiro né, então aí terminou a gente ia tomava banho, jantava, e aí 

a gente fazia crochê até uma, duas horas da manhã, sentada, a gente 

falava, no rabo do fogão de lenha, entendeu, então a gente sentava alí 

e ó com a luz de querosene, não tinha nem vela. (Carmem) 

 

Eu tinha uma tia também de São João Del Rei que veio pra cá aí 

aprendeu com nós, eu era irmã da minha mãe e ela achava aquilo 

tudo muito bom. Lá onde a gente morava tinha um quarto que era 

várias camas de solteiro, então as colega que gostava de ficar com a 

gente ia pra lá aí ficava aquela turma sentadinha nas cama fazendo 

crochê. Nós era uma turma. Inclusive hoje tem a Dorinha aqui no 

Bichinho que se você quiser tá perguntando pra ela, ela vai te falar a 

mesma coisa, agente era muito amiga do crochê. O que uma não 

sabia a outra sabia, uma passava pra outra. Era tudo muito bacana. 

(Celma) 
 

     O cotidiano do povoado do Bichinho expressa as ‘artes’ e os ‘fazeres’ ligados ao artesanato 

e traduz as determinações sociais e culturais fruto do contexto histórico local e vivenciado nas 

relações sociais estabelecidas.  

    Frente à fragilidade que as possibilidades de construção de alternativas econômicas 

representavam para estas mulheres, o artesanato se mostrou como uma saída. É possível 

identificar nos relatos de Carmem e Celma o protagonismo e a maneira autônoma como 

estabeleciam as relações comerciais e as estratégias utilizadas para viabilizar a venda das 

peças produzidas: 

 

A gente tava sentado na porta da casa da minha mãe, fazendo um crochê, 

que era pra vender, pra levar, sempre aparecia um turista na igreja. ‘Ah! 
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Você tá fazendo, isso aí? Isso aí é pra onde?’ Não, isso aqui é pra 

mim vender. Então, a gente fazia, levava. Quando não tinha 

encomenda o turista já encomendava. Aí, deixava o telefone. Quando 

a gente terminava o serviço, a gente ia a pé em Tiradentes pra ligar 

pra ele ou mandar um telegrama, que tava pronto, e mandava pelo 

correio. Aí ele esperava chegar lá, aí mandava um telegrama, aí ele 

falava: pode ir no banco que o dinheiro tá lá. (Carmem) 

 

Então, igual como eu tô te falando do crochê, o crochê a gente já 

fazia e já sabia pra onde mandava, a gente já tinha uma pessoa em 

Prados que comprava. Eu comecei a fazer crochê muito nova, assim 

com dez, doze anos. Já fazia pra vender. Aí tinha uma pessoa em 

Prados, que essa pessoa comprava os crochê. Isso quando a gente 

podia tá comprando a linha e fazendo com a própria linha da gente, 

que a gente fazia e tinha o preço da gente, ou senão pegava direto 

dela, sabe, ela mandava e a gente fazia. (Celma) 

      

     O artesanato local parece ser capaz de oferecer uma imagem do cotidiano que contempla 

uma gama de representações e simbolismos capazes de expressar as relações sociais e as 

nuances históricas contidas nele. Neste sentido os relatos de Celma e Carmem explicitam 

também uma conexão com práticas sociais que envolvem quem produz, quem vende, quem 

observa e quem compra o produto artesanal. E que, como afirma Canclini (1983), traz em si 

significados sociais e simbólicos localizados historicamente e inseridos em relações sociais e 

que devem ser compreendidas como um processo. 

     Ao observar, o cotidiano durante as visitas ao povoado, foi possível identificar elementos 

que o compõem e caracterizam, tornando-o, possivelmente, um campo de exercício de táticas 

de resistência. A cultura local através dos objetos e hábitos associa tempos diferentes: fogão à 

lenha e micro ondas; carroça e motocicleta, visita de comadres para o café da tarde e internet, 

por exemplo. Os objetos artesanais agregam atualmente técnicas e materiais (pintura, 

modelagem e madeira) e temas tradicionais (religiosos, imagens de animais domésticos e 

frutas) na sua elaboração; Manifestam a dualidade arte e artesanato, artista e artesão; são 

produzidos em um sistema de divisão de trabalho marcado pela atribuição de tarefas por 

gênero que remete a tradição patriarcal e que tem na mulher seu principal ator na 

caracterização deste ofício e na finalização do artefato artesanal.  

 

Mulher trabalhadora: Táticas do Cotidiano 

 

     A intimidade com o trabalho está presente na vida das entrevistadas desde muito cedo, seja 

na lida doméstica, no trabalho na roça ou na feitura de peças artesanais como o crochê. O 
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trabalho esteve ligado historicamente a cultura local onde toda a família estava envolvida na 

questão da sobrevivência e da manutenção das condições de vida, onde o interesse coletivo 

predominava sobre as individualidades. Como relata Cleide: 

 

Trabalhava na roça. O povo daqui ia pra roça. Mulher, homem, 

criança. [...] O homem era da despesa, né. A mulher que cuidava da 

casa. Algumas ia cedo, as outras já ia tipo, fazia o almoço pra levar 

pra roça pro marido e ficava lá ajudando. E vinha todo mundo 

embora só de tarde. [...] Ah, a mulher ia fazer janta. [...] 

A maioria (dos homens) tinha outras coisa que ia fazer: cuidar da 

horta, tinha porco, galinha. Aí chegava e ia cuidar, né. A mulher 

cuidava da casa e o homem da criação. Tinha horta que tinha couve, 

alface, cebolinha, agora não tem mais. Algumas casas que ainda tem. 

(Cleide) 
 

 

     Neste aspecto esta categoria surge a partir da importância com que se apresenta nos 

relatos, sendo, segundo eles, o caminho natural na manutenção da sobrevivência. O trabalho 

feminino se apresentava com características que agregavam as tarefas domésticas, na roça e 

no artesanato, diferindo das características do trabalho masculino, que estava ligado apenas ao 

trabalho na roça e a criação de animais. Este cotidiano vivenciado na infância e juventude se 

reproduz nas relações familiares atuais no que tange à divisão sexual do trabalho doméstico. 

As táticas na construção de rotinas cotidianas que viabilizam a realização das tarefas dentro e 

fora de casa e que têm a mulher como ator principal se sobressaem nas falas das entrevistadas 

quando descrevem sua rotina diária:  

 

Eu acordo cinco e meia da manhã, faço café pros meninos, eles se 

arrumam, eu dou café pra eles, eles escovam os dente, a gente sai 

junto, eu vou até no ponto com eles que é o caminho do serviço, dou 

tchau pra eles lá e venho pro serviço. Fico aqui. Faço isso tudo aqui, 

esse monte de obra bonita né? (se refere ao artesanato sorrindo). 

Depois eu desço onze e vinte pra arrumar almoço, dou almoço pra 

eles, dou tchau, venho embora de carona no ônibus, quando eu não 

perco o ônibus, que a maioria das vezes eu perco. Quando eu perco 

eu venho a pé. Aí volto pra cá, faço a mesma coisa depois vou embora 

cinco horas, cinco e meia. Aí vou fazer janta. Tomar banho, depois 

vou ver televisão. (sorri) De segunda à quinta, né. Aí sexta feira se a 

gente animar a gente vai num barzinho tomar uma cerveja, agora se 

não animar, fica em casa vendo televisão, ou então toma uma cerveja 

em casa mesmo. De segunda a quinta dez horas a gente já tá todo 

mundo deitado, que tem que levantar cinco e meia, né. Aí a gente já 

deita e dorme, agora fim de semana, de sexta pra sábado a gente já 

dorme mais tarde e de sábado pra domingo, agora de domingo pra 
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segunda, dez horas a gente já tá deitado pra levantar cedo no outro 

dia. (Cleide) 

 

 

     A rotina de Cleide, que se repete no relato de todas, retrata o que Bruschini (2008) sinaliza 

quanto a participação crescente da mulher no mercado de trabalho, ainda que em atividades 

precárias e informais, ao mesmo tempo em que o perfil atual é composto por mulheres mais 

velhas, casadas e com filhos.  

     Cleide é ‘juntada’ com seu ‘Bem’ como afirmou sorrindo ao ser qusetionada se era casada, 

tem dois filhos, de quinze e doze anos. Sobre quem cuida da organização da casa disse: 

 

Eu. Eles tão na escola agora. Aí onze e vinte eu desço pra dar almoço 

pra eles e volto. Eu volto meio dia e dez, por aí. O ônibus que traz 

eles vai lá levar as outras crianças e volta pra cá, aí eu venho de 

carona. Aí eles ficam vendo televisão o outro almoça e vai pra avó 

deles depois vai pra quadra. Agora tá ventando ele vai tá soltando 

pipa. Ele vai almoçar, vai lá na avó dele pegar a pipa e vai soltar 

pipa. O outro fica vendo televisão. Hoje tem aula de violão ele vai pra 

aula de violão, o de quinze. [...] O meu ‘Bem’ fica só de noite que ele 

chega. Ele trabalha em Tiradentes. Ele vai e ônibus de manhã e volta 

só cinco horas. (Cleide) 

 

     Sobre como organiza a rotina sem o apoio dos filhos e do companheiro ela descreve: 

 

Ah! Eu varro correndo, saio e deixo as cama tudo lá depois que chega 

que vai arrumar. Essas coisas assim. Tem que fazer tudo assim. 

Chega lá na hora do almoço, arrumo o almoço correndo, deixo as 

vasilhas lá, vai arrumar só depois que chegar de noite. [...] O mais 

velho. Diz: isso aí é serviço de mulher. Eu não vou fazer não. Fala: se 

eu lembrar. Só que não lembra. As vezes ele fica vendo televisão, ele 

dorme. Ele dorme a tarde inteira, eu chego lá ele tá dormindo.  Eu 

não ligo não, é melhor que tá na rua. (Cleide) 
 

 

     Os modelos familiares tradicionais em que cabe principalmente à mulher os cuidados com 

a casa e com os filhos se mantêm, o que significa uma sobrecarga para a mulher trabalhadora. 

Um modelo que se faz presente também na concepção dos filhos de Cleide sobre os papéis 

sexuais históricos. Por outro lado, parece existir na fala de Cleide uma aceitação desta 

reprodução de papeis no que se refere às tarefas domésticas, as quais vivenciou na infância. 

Uma compensação aparece no fato do filho permanecer em casa, ainda que sem colaborar nas 
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tarefas, ao invés de estar na rua, onde estaria correndo perigo. Uma reflexão sobre a violência 

envolvendo jovens do sexo masculino não cabe neste estudo, mas figura como importante 

campo de estudo e que representa uma preocupação a mais para as mulheres que trabalham e 

têm filhos homens adolescentes. Segundo Bruschini: “vale observar que as taxas de atividade 

das mães voltam a cair quando os filhos têm mais de 14 anos, devido a preocupações de outra 

ordem, como a livre circulação dos filhos nas ruas, sujeitos às más influências, ao consumo de 

álcool e drogas [...].” (BRUSCHINI, 2008; p. 20) 

     A descrição de Cleide sobre sua rotina evidencia o que Hirata e Kergoat (2008) 

consideram sobre a divisão sexual do trabalho profissional e doméstico no Brasil, onde: 

 

O acúmulo de tarefas domésticas e profissionais é uma regra para uma parte das 

camadas populares mais pobres e para o conjunto das trabalhadoras precárias, que 

exercem atividades remuneradas informais (sem proteção nem direitos sociais) ou 

são desempregadas. Elas “se viram” para enfrentar a procura de emprego, as 

atividades de cuidado com os filhos e de outros membros da família, frequentemente 

ampliada, e diversas atividades, em geral “bicos”. (HIRATA & KERGOAT, 2008; 

p. 274).     

 

     Uma característica que envolve o trabalho como artesã é justamente o trabalho precário, 

contudo, todas as entrevistadas possuem inscrição na Previdência Social, o que garante 

proteção e direitos sociais. Ainda assim, necessitam ‘se virar’ frente ao acúmulo de tarefas e 

as práticas de conciliação
51

, num contexto onde uma rede informal de solidariedade se 

estabelece e envolve familiares, vizinhos e amigos.  

     Historicamente são as mulheres que ensinam as mulheres os afazeres domésticos ainda na 

infância. Na ausência da mãe surge esta rede solidária, que está inscrita já na rotina cotidiana 

da infância como explica Celma: 

 

Aí fui fazendo crochê, a minha irmã também, aí minha vó ensinou pra 

gente a cuidar da casa. A vó cuidava e ensinava pra nós cuida da 

casa, naquela época também era muita dificuldade de água. Então 

nas rua que tinha as torneira, sabe, deve ser até a prefeitura que 

colocou, não sei te falar direito, agora eu não me lembro, e aí a gente 

tinha que buscar né, buscava água nas lata e aí a gente ia ajuda a vó 

busca água nas latinha, enchia o filtro, caixa d’água, subia a escada 

e a gente achava aquilo muito bom, levava até como esportiva, como 

brincadeira. Aí a vó ensinou pra nós a fazer as comida né, fazer 

almoço e janta, aí a gente trocava a semana, uma semana eu fazia o 

almoço e minha irmã fazia a janta. Aqui no Bichinho usa almoço e 

                                                   
51 O modelo de Conciliação atribui quase que exclusivamente às mulheres a função de conciliar trabalho, casa e cuidado com os filhos. 
Também qualificado de modelo “maternalista”, ou ainda, modelo de “articulação”, “conflito”, “tensão” e “contradição” como “forma de 

ressaltar a natureza essencialmente conflituosa da incumbência simultânea pelas mulheres das responsabilidades profissionais e familiares”. 

A este respeito ver HIRATA & KERGOAT (2008; p. 270). 
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janta, o pessoal daqui almoça e janta. E na outra semana minha irmã 

fazia o almoço e eu fazia a janta. E aprendemo a fazer as comida, 

tudo direitinho com a vó né tudo. Fazia crochê. Minha mãe levantava 

seis horas já chamava a gente, já acordava agente. Levantava e ia 

fazer crochê. (Celma) 
 

     A prática de conciliação que envolve redes solidárias, se configura tanto no âmbito 

profissional, na busca de atividades para a sobrevivência, quanto no âmbito doméstico, 

deixando a outros membros da família - filhos(as) mais velhos(as) - as tarefas ligadas às 

tarefas domésticas e às crianças pequenas. 

     Na maioria dos relatos a presença do companheiro no compartilhamento das tarefas 

domésticas se dá até o momento em que a filha atinge idade em que possa assumir tarefas, a 

partir deste momento se dá a ‘saída’ do homem deste compartilhamento.  

     Sobre a divisão de tarefas domésticas envolvendo o marido em comparação com as 

divisões que vivenciou na infância Simone Julião relata que: 

 

É mais ou menos, não muito, mas mais ou menos. Não tem tanta gente 

pra repartir. Só duas. (sorri). A outra tá com quatro anos ainda. Não 

pode ainda. [Ele] Ajuda. Já ajudou muito, agora por causa da 

Regiane (filha de 14 anos), já não ajuda muito mais. Antes a gente 

repartia tarefa, eu ajudava ele e ele me ajudava. Repartia muito. 

Agora ele fica mais pra fora cuidando das obrigação. Ele tem 

criação. Ele trata, ele tira leite. De vaca. Ele entrega na rua. Ele 

trabalha em casa lá. Num sitiozinho que a gente tem. Ele entrega leite 

na rua, o resto que sobra ele entrega no caminhão. (Simone Julião) 

 

     A figura do homem no papel de ‘ajudante’ se repete no relato de Tânia. Chama atenção no 

relato o fato de que, ainda que possua tempo livre, o marido não seja visto como responsável 

pelas tarefas domésticas também. Registra além do homem a figura das filhas nesta 

responsabilidade juntamente com a mulher. 

  

Ajuda sim, alguma coisinha ajuda também. Homem ajuda menos, 

porque homem..., sabe como é, mas ajuda. Agora ele não tá 

trabalhando não, ele tá afastado. Ele é... trabalhou na profissão de 

pedreiro. Mas agora, nesse momento ele não tá trabalhando não. As 

meninas também me ajuda. Aí eu fico na parte da manhã em casa e 

depois de uma hora aqui.( Tânia) 
 

    Celma enfatiza o papel do marido como ajudante e também a sua substituição nas tarefas 

domésticas e no cuidado dos filhos pela filha adolescente: 
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Não, eu não preciso pedir. Ele mesmo já se dispõe a tá me ajudando. 

Ele vê que eu trabalho né, então ele vê que eu tô precisando da ajuda 

dele. Hoje eu tenho a minha menina de dezesseis anos que aliviou um 

pouco pra ele, que ela pode hoje me ajudar, então aliviou pra ele né. 

Ela vai pra cozinha, eu já ensinei ela já sabe agora fazer uma comida, 

se eu tô aqui se eu falar pra ela: faz o almoço pra ele, ela já faz. Me 

ajuda a lavar roupa, na casa, a limpeza da casa também já posso 

deixar por conta dela né. Hoje ela tem dezesseis anos eu já posso 

deixar por conta dela. Cuida da minha pequenininha, eu venho pra 

cá, mas a pequenininha fica com ela, a pequenininha tem quatro e já 

fica com a Tainara de dezesseis. Ela cuida dela pra mim. Quando eu 

saio daqui, eu saio cinco horas, ela deixa com a minha mãe, eu já 

pego com a minha mãe, que ela estuda em Prados, aí já vem o ônibus 

que passa cinco horas e ela vai embora pra Prados. (Celma) 

 

     Simone encontrava-se em licença maternidade no período da entrevista. Ela traz em seu 

relato também a presença do companheiro como ajudante no trabalho doméstico, e justifica 

sua limitação pelo fato de trabalhar e acrescenta a limitação no cuidado com o bebê:  

 

Ajuda. Ele me ajuda. Só que ele também trabalha. Ele tem uma folga 

só durante a semana. Ele trabalha em loja, aí ele me ajuda na medida 

do possível. Tem hora que eu deixo ele com o menino, aí ele chora 

muito vou lá e pego. (Simone) 
 

 

A sobrecarga ocasionada pela necessidade de conciliação entre trabalho doméstico e 

profissional prevalece nos relatos frequentemente e aponta para na necessidade de ações 

criativas no cotidiano:  

 

A gente cuida da casa e aqui. Não dá assim pra levar cem por cento 

não, entendeu, uma coisinha às vezes fica né. Mas tem que trabalhar 

também né. Aí eu fico de manhã em casa e de tarde aqui. (Tânia) 

 

É complicado. É complicado. É tudo ali repartidinho, cada minuto 

tem seu lugar, é bem repartido. 

Hoje a primeira coisa que eu fiz na hora que eu acordei foi arrumar a 

cozinha da janta que eu não arrumei ontem que tava frio. (risos) É 

difícil arrumar a cozinha da janta, é muito raro. Depois eu fui 

estender cama, né. [...] Eu tava indo buscar a pequenininha na escola 

lá embaixo. Tudo muito corrido. Eu já desci direto pra cá, passei 

direto aqui, deixei ela aqui (se refere a filha adolescente), ela abriu a 

loja, passei direto fui lá levar ela na escola. Quatro e quinze eu tenho 

que ir lá pegar ela. Aí eu fico aqui até umas cinco horas, cinco e 

meia. Ela fica aqui, aí eu subo lá pra cinco hora, cinco e meia aí eu 
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chego lá em casa e pego no artesanato de novo, costumo ir até sete e 

meia, oito horas, tem dia que até mais. Eu tô fazendo uma encomenda 

para mandar para os Estados Unidos, aí tá bem apertado. Tenho que 

mandar dez galinha, dez porco e dez tatu. Aí tá bem apertadinho, aí 

eu tô trabalhando até mais tarde um pouquinho pra dá conta porque 

senão não dá. (Simone Julião) 
 

 

     Mesmo nas situações em que a trabalho não se apresenta como uma demanda, como o caso 

de Simone, em licença maternidade, as tarefas domésticas e os cuidados com o bebê 

demandam táticas cotidianas para viabilizar os afazeres com uma presença limitada do 

companheiro:  

 

Então, quando eu tava lá, durante a semana eu ficava por conta da 

Oficina, chegava em casa só fazia janta. Não fazia mais nada não. Aí 

só no sábado que eu fazia tudo que tinha que fazer. Agora hoje, 

(risos) tá meio complicado, tenho que fazer na hora que ele (o bebê) 

tiver dormindo, tem hora que ele mama muito, então tá meio assim, 

difícil, tem dia assim dia de sábado, que eu tô querendo assim uma 

faxina mais completa eu tô acordando quatro da manhã. Aí eu deixo 

ele dormindo com meu marido e vou fazendo as coisas. 

Tem hora que ele chora tanto, mas tanto, mas tanto que as veia dele 

vai até estufar eu fico morrendo de medo vou lá e pego. Aí eu prefiro 

deixar as coisas pra fazer nas horas livre. Com agora, amanhã, 

sábado eu vou fazer uma faxina boa, que vai vir bastante gente 

(refere-se ao almoço de batizado do bebê e ao aniversário da filha), 

então vou ter que (risos) ir de madrugada fazer faxina. (risos). 

(Simone) 

 

     A saída dos homens para trabalhar em outras cidades foi uma realidade do povoado frente 

a não existência de empregos no local. O artesanato e o turismo mudaram esta realidade nos 

últimos anos
52

. A presença das mulheres e das crianças em maior número no povoado foi uma 

consequência. Neste aspecto coube às mulheres a total responsabilidade da casa e dos filhos 

como relata Carmem:  

 

No princípio meu marido era empregado em Belo Horizonte, então 

ele só vinha em casa de dois em dois meses, de mês em mês, porque a 

firma não liberava. Então no princípio, uns três pra quatro ano eu 

morei com a minha mãe. Ainda não tinha a Patrícia. Quando eu tive a 

Patrícia eu já mudei pra minha casa. Que é essa casa aqui. E era 

                                                   
52 A este respeito ver Fontes ( 2006) disponível em http://www.mestradoemtma.com.br/wp-content/uploads/2010/06/TURISMO-E-

ARTESANATO-O-CASO-DO-ARTESANATO-DO-BICHINHO.pdf:> acesso em 18/12/2013  

 

http://www.mestradoemtma.com.br/wp-content/uploads/2010/06/TURISMO-E-ARTESANATO-O-CASO-DO-ARTESANATO-DO-BICHINHO.pdf
http://www.mestradoemtma.com.br/wp-content/uploads/2010/06/TURISMO-E-ARTESANATO-O-CASO-DO-ARTESANATO-DO-BICHINHO.pdf
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assim, eu não podia pagar uma empregada porque o lucro não dava 

pra mim pagar uma empregada e, como diz o ditado, e me manter. 

Porque o meu marido trabalhava em Belo Horizonte mas era aquela 

época que tinha funcionário que não ganhava nem o salário integral, 

ganhava pouco. Então o que eu fazia, eu punha a minha máquina de 

costura no pé da minha cama aí sentava na cama e a Patrícia 

dormindo atrás, só tinha ela. Então ela dormindo lá atrás. Quando 

acordava eu dava banho, trocava, tornava a por ela alí. Eu tava 

costurando e conversando com ela aí ela intertia, de vez em quando 

virava, pegava ela um bocadinho, e de noite era a hora que eu 

arrumava a casa. Porque ela dormia, o Zé Miguel (marido) não tava 

aqui, era a hora mais sossegada. Então eu deixava o jantar, deixava a 

casa arrumada, tudo, mesmo que eu não deixasse os móveis no lugar, 

quando era de manhã enquanto ela tava dormindo, eu colocava tudo 

no lugar, acertava tudo e quando era nove, nove e um bocado eu já 

tava com a casa arrumada, ela de banho tomado, eu não sei se era 

qualidade ou defeito, de manhã cedo antes de dar o mingau eu 

gostava de dar o banho. Então ela já tava de banho tomado, mingau 

tudo direitinho, que a criança também se a gente cuidar direitinho 

deles, eles dá menos trabalho. Eu já pude ver isso. Às vezes a gente 

acha que a criança é muito enjoado muito isso, mas eu acho que se 

você tiver um cuidado meio especial eles também te retribuem. De 

todos dois, Mike e Patrícia, eles não me deu muita, como diz o ditado 

popular, não deu muita mão de obra pra criar, não. (Carmem) 

 

     O cotidiano onde o modelo de conciliação prevalece traz fortemente a necessidade de 

acessar a criatividade para enfrentar os desafios e criar táticas para viabilizar a sobrevivência. 

Este cotidiano em movimento favorece ações proporcionais às situações vividas, dando ênfase 

ao que Certeau (1994) considera os lances táticos e situações que informam as artes de fazer.  

 

Ah! Não me cansa porque eu não ligo, essas coisa assim: ai tem que 

arrumar a casa, tem que varrer, tem que lavar as vasilhas correndo, 

tem que lavar as roupa, aí eu não. Igual a hoje, por exemplo: sábado 

eu vou sair, aí eu vou chegar em casa hoje... a gente faz planos né, 

mas chega na hora, tem hora que não faz nada. Vou por roupa pra 

bater e até amanhã eu bato. Aí no sábado a gente fica em casa aí eu 

vou varro, arrumo tudo aí fica a semana inteira sem, chega no sábado 

vai arruma, as vezes arruma na sexta. Na sexta a gente pode 

trabalhar até quatro horas. Se a gente for embora quatro horas dá 

tempo de arrumar. Agora se não for arruma no sábado.(Cleide) 

 

No serviço da casa Regiane agora me ajuda (risos). Mais apertado é 

no sábado. A gente deixa tudo pra arrumar no sábado. Assim, lavar a 

casa, fazer a limpeza tudo no sábado. Aí ela me ajuda. Todo sábado 

agente fica o dia inteiro pelejando com a casa. E no dia de semana eu 

fico pelejando com o artesanato. Tem dia de eu trabalha até oito 

hora, oito e meia. [...] 
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Hoje eu levantei era umas 6:30, por aí a hora que eu levantei, O dia 

que eu mexo com roupa eu levanto bem cedo. Tem dia deu levantar 

seis hora, o dia que eu não mexo com roupa eu não levanto cedo não. 

Eu hoje fui mexer com roupa, eu tava mexendo com roupa hoje. Aí eu 

reparti, essa semana eu lavei roupa três dia, eu não faço isso, mas 

essa semana eu tive que fazer. Eu lavo um dia só na semana. Aí 

depois da cozinha eu fui estende cama, varrer casa até que a 

pequenininha acordasse, né. Pus a roupa no varal, tinha uma s 

roupas lá pra por no varal, fui por no varal, depois eu fiz o almoço e 

desci pra cá. É isso. (Simone Julião) 
 

     No caso de Carmem fica mais clara a visão de que o homem precisa ser poupado das 

tarefas domésticas devido à valorização de seu trabalho, ainda que caiba à mulher uma carga 

de trabalho diária maior e mais extensa do que a do marido. Como sinaliza Carmem em seu 

relato: 

 

Olha, ele ficou fora uns seis anos.  

Ele veio, mas não trabalhou ainda diretamente comigo. Ele veio e 

arrumou um emprego em Dores do Campo (município vizinho ao 

município de Prados). Ele vinha no fim de semana. O fim de semana 

ele me ajudava. E depois que ele saiu de Dores do Campo, ele acertou 

com a firma e começou a trabalhar em Tiradentes. Também não tinha 

ônibus, eles iam de bicicleta. Todo dia. Aí o quê que eu fazia, eu não 

podia sobrecarregar ele, porque ele já trabalhava o dia inteiro, ainda 

vinha de bicicleta, então eu fazia a janta, deixava a marmita dele 

adiantada, trabalhava até meia noite, uma hora. Aí eu já não pus a 

máquina no quarto. Pra ele dormir mais cedo. Eu trabalhava até uma 

duas hora da manhã, quando era seis hora ele levantava, porque 

tinha que sair mais cedo, a marmita já tava adiantada, era só colocar 

a verdura, ele coava o café e ele ia. Aí eu levantava uma pouco mais 

tarde um bocadinho, porque eu tinha que aproveitar a noite com a 

menina dormindo. (Carmem) 

 

 

     No cotidiano atual das entrevistadas a divisão sexual do trabalho se faz presente e reflete 

fortemente as vivências da infância, onde os papéis sexuais refletiam o peso das relações 

sociais, das práticas sociais e das normas sociais dominantes. Muita coisa mudou na vida 

delas, principalmente no que se refere à identidade que o ofício de artesã lhes atribui, com 

veremos adiante, contudo, mantém-se a tradicional divisão sexual do trabalho, ‘o que é do 

homem e o que é da mulher’, agravada pela sobrecarga que o cotidiano de mulher 

trabalhadora traz.  

     Este cotidiano desafia a criatividade e evidencia as táticas que elas constroem como uma 

arte: ‘a arte de fraco’ segundo Certeau (1994). Neste ‘campo de batalha’, a astúcia é o recurso 
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utilizado para enfrentar as situações desiguais estabelecidas historicamente, elas utilizam 

estratagemas para desfazer o jogo de dominação de maneira sutil, através de práticas 

cotidianas que viabilizam sua independência e poder.  

 

Mulher artesã: ‘Empoderamento’ 

 

     Esta categoria auxilia na reflexão de como o cotidiano das mulheres entrevistadas 

demonstra como vivenciam este lugar de artesã e as táticas que utilizam para garantir o que 

compreendem como essencial neste ‘jogo de poder’. Jogo onde o que parece estar sendo 

disputado são questões que remetem a identidades culturais e de gênero. Neste sentido temos 

o intuito de avançar na compreensão destas questões que dizem respeito à relação delas com o 

trabalho, seus desafios, dificuldades e perspectivas.  

     O ofício se configura em um meio de construção de identidade baseada no prazer e no 

orgulho do fazer. Favorece a habilidade artesanal e se reflete nas relações e capacidades de 

gerir a vida e estabelecer relações e formas criativas no cotidiano. 

     Os aspectos definidos por Stromquist (1997) como os componentes: cognitivo, 

psicológico, político e econômico serão considerados como umas das bases da análise. 

Também para a análise observa-se uma consonância com a concepção de Sennett a respeito 

do ofício de artífice e a relação (re) estabelecida entre ‘mão e cabeça numa dinâmica de 

produzir, criar e gerir. 

     Inicialmente enfocaremos as condições em que o artesanato surgiu na vida das 

entrevistadas. É possível perceber nos relatos dois determinantes: escolha e contingência.  

     No caso de Simone e Cleide fica bastante claro que tornar-se artesã foi uma contingência. 

Ambas trabalhavam como diaristas ou empregadas domésticas para sustentar seus filhos. 

Ambas eram mães solteiras. Iniciaram as atividades no ofício de artesãs com a chegada da 

Escola de Artesanato da Oficina de Agosto. Do grupo de entrevistadas são as que possuem 

um vínculo de trabalho com o ateliê da Oficina de Agosto. São autônomas e trabalham por 

produção. Cleide descreve sua trajetória assim: 

 

Eu trabalhava em Tiradentes, depois eu ficava em casa, aí minha 

colega falou que a menina que fazia essas boneca aqui (aponta para 

as peças modeladas em papel máchê), modelava, ia sair... não 

mentira..., primeiro ela falou assim comigo, que era pra eu aprender 

a pintar que ela ia arrumar serviço pra mim, em casa, que eu tinha 

um menininho pequenininho bonitinho, agora tá um rapaz. Agora ele 
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tem quinze anos. Eu tenho dois, um de quinze e um de doze. Aí eu 

ficava em casa com ele e ela falou, aprende a pintar que eu vou 

arrumar serviço pra você trabalhar em casa. Aí eu aprendi, pintei 

uma ‘grade de cabeça’ e depois fiquei pintando em casa, acho que 

uns dois anos eu acho. Aí ela falou assim: ah! a menina que modela 

quer sair lá de cima (referindo-se à Oficina de Agosto), aprende a 

modelar que eu vou arrumar serviço pra você. Aí eu falei assim: ah, 

mas eu não consigo modelar, não. Ela falou: consegue sim! Eu peço a 

outra pra te ensinar. Eu falei, ah, então vamos ver, né. Então eu vim 

pra cá, aprendi a modelar e tô aqui até hoje. Que eu que modelo essas 

bonecas aqui, essa que tá aí atrás, depois de pronta fica assim! Aí eu 

aprendi a modelar, eu modelo as galinhas de sapato, as bonecas e 

pinto. (Cleide) 
 

     O ofício de artesã se apresenta aqui como uma saída para solucionar o problema de 

trabalhar e cuidar do filho pequeno. Sem dúvida, é a possibilidade de conciliar a situação 

trabalhando em casa para, ao mesmo tempo cuidar do filho pequeno. O que retrata uma 

realidade bastante comum das mulheres trabalhadoras, a ausência de creches que viabilizem a 

maternidade e a subsistência. 

     O relato de Simone estabelece a diferença entre ser empregada doméstica e artesã. 

Demonstra o prazer que sente com o ofício: 

 

 

No início foi difícil porque eu não sabia quase nada de artesanato, de 

pintura, de nada... Eu entrei lá crua, aí fui aprendendo... 

Eu gosto. Eu gosto muito. Ah, eu acho assim bacana, porque é 

diferente, aí você fica alí pintando, não precisa ficar em casa de 

família, porque casa de família é bem complicado. É uma coisa assim, 

de ficar pintando... . Então, é a melhor coisa que tem... , eu acho. 

(risos), do que ficar trabalhando em casa de família. (Simone) 
      

      A autonomia que o artesanato representa em contraponto com as relações trabalhistas 

como doméstica parecem significar o motivo do bem estar. Possivelmente relacionada à auto-

estima que a possibilidade de criar e estabelecer os próprios horários e de decidir, como, com 

quem e quando desenvolver a atividade de acordo com a necessidade financeira do momento. 

     A realidade das outras cinco entrevistadas é semelhante no que se refere aos primeiros 

contatos com o ofício. Todas iniciaram ainda na juventude ou mesmo na infância, dentro da 

família, os primeiros pontos de crochê, as primeiras costuras ou as primeiras pinceladas. 

Contudo, a trajetória de Simone Julião tem particularidades no tocante à escolha da técnica. 

     Simone Julião é de uma família de artesãos entalhadores. O entalhe é uma tradição no 

município de Prados, onde nasceu. Porém é um artesanato predominantemente produzido 
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pelos homens devido à necessidade de força física para serrar e entalhar a madeira. Como 

quase todas as mulheres da família, Simone iniciou pelo crochê. Ela relata sua história de 

artesã assim: 

 

Comecei com quatorze anos com meu irmão.[...] Que meu pai fazia 

também. Meu pai que começou. Que é a família Julião. Meu pai 

chamava Pedro Julião. Aí depois passou para as irmandade dele, os 

sobrinhos dele, que são meus primo. A família todo faz. [...] A gente 

tinha o crochê também né, nas horas vagas. Eu aprendi a fazer crochê 

com oito anos. Depois que eu passei pro artesanato (refere-se ao 

entalhe) . Aí tentei o artesanato, que eu não dava muito certo com o 

crochê não, não tinha muita paciência com crochê, aí eu peguei a 

fazer o artesanato e deu certo. [...] 

Meu artesanato é aqui esse porco aqui, o sapo, esse porco que tá aí, 

ó, esse pato, galinha, tatu... 

É o entalhe. Com esse eu tenho muita paciência, Eu adoro fazer, se eu 

pudesse eu ficava fazendo direto eu fazia. (sorri). 

[...] Lá (refere-se ao município de Prados) é mais é assim, mais é 

pintura, mulher, né. 

Tem mulher também que faz artesanato, mas tem bastante mulher lá 

que pinta. Não sei, talvez elas tem mais habilidade. (Simone Julião) 
 

     Sennett (2012) chama de ‘habilidade artesanal’ o impulso inerente e permanente do 

homem, o desejo e o prazer de um trabalho bem feito por si mesmo. Esta satisfação é 

perceptível nos relatos ao se referirem ao aprendizado, bem como ao próprio ofício. 

     A questão da habilidade, ainda que seja um impulso básico, se relaciona com a 

identificação com o prazer de realizar este ou aquele ofício. Para umas é descrito como 

paciência. Que também estaria ligado à capacidade de elaborar no campo das ideias o que as 

mãos irão realizar. No caso de Simone Julião foi o que definiu sua escolha pela técnica do 

entalhe. 

     Duas artesãs entrevistadas têm semelhanças. Carmem e Tânia iniciaram pelo crochê e pela 

costura no interior de suas famílias. Atualmente possuem ateliê e loja e empregam outras 

artesãs. A técnica principal é o fuxico e a pintura em tecido.  

 

Eu comecei a costurar roupa para os outros, roupa de vestir. 

Trabalhava em casa como costureira e depois nós deu ideia de 

começar a mexer com artesanato e foi uma cria uma coisa outra cria 

outra e desenvolveu graças a Deus. Nós abriu aqui em 2001, aí a 

gente tá esse anos todos agora mesmo com artesanato. Aí eu já parei 

de costurar pra fora, depois que eu abri a loja só fiquei mesmo só 

com artesanato. (Tânia)  
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     Tânia estabelece uma diferença entre a costura e o artesanato, e explica: 

 

Artesanato... é o fuxico, fazer fuxico, fazer miolo, que de qualquer 

forma, uma peça a gente fala que é artesanato né. 

É muito diferente, é mais gostoso, menos trabalho, menas 

responsabilidade porque o corte é mais fácil. Se eu pegar qualquer 

coisa de artesanato pra eu cortar e se eu pegar um blazer pra cortar a 

diferença é muito grande. 

É muito diferente. Artesanato é muito mais gostoso do que costurar. 

Ah é, sem comparação. 

A costura ela é mais difícil de fazer né. Eu cortar o fuxico eu tô 

fazendo artesanato, tô costurando uma almofada eu tô fazendo 

artesanato, tô fazendo barra numa toalha eu tô fazendo artesanato. 

(Tânia) 
 

     Esta diferenciação entre as técnicas feita pôr Tânia está ligada aparentemente a facilidade e 

ao prazer que atribui como qualidade ao artesanato. Estaria ligada a liberdade de criar e 

improvisar livremente, na busca do prazer da feitura da peça e no orgulho pelo resultado do 

trabalho. 

     Na visão de Carmem o artesanato surge muito atrelado ao comércio e a necessidade de ser 

criativa.  O que se justifica, em parte pelo tamanho do seu ateliê e pelo volume de peças que 

produz.  

 

É uma vida... um serviço apertado, que você viu aí a minha vida como 

é corrida né, mas é um corrido que vale a pena entendeu, é um 

corrido que vale a pena porque financeiramente a gente ficou bem 

mais tranquilo, apesar que a gente tem que trazer sempre seguro, tem 

que tá sempre atento porque o artesanato é uma coisa que eu te falei 

ontem: o artesanato é o seguinte, ele é muito bom mas a cabeça da 

gente tem que tá sempre ativa, você tá sempre criando coisa diferente. 

Você não pode ficar na rotina. [...] 

Eu, com o pessoal de carteira assinada e os terceirizado, a gente 

trabalha com cinquenta e três pessoas. E costuma a gente não dá 

conta. E eu falo que eu agradeço a Deus, muito, porque foi muito 

difícil a gente que tem família, é filho, é o marido que teve um 

problema de saúde e eu não sabia em que cuidar. Mas sempre eu falo 

com o Mike e a Patrícia (seus filhos) que tá ficando aí, eu peço muito 

a Deus todo dia de manhã, que abençoa meu dia e que me dá a 

cabeça, a inteligência pra mim poder criar o serviço. Porque eu não 

saio, não viajo, toda hora que você chega aí eu tô aqui, eu não tenho 

que assim dizer: ela viu isso assim assim e ela criou baseado naquilo. 

(Carmem) 
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     Carmem se preocupa com o futuro do seu negócio e com a continuidade por seus  filhos. 

Reconhece que precisa ser criativa, contudo não expressa prazer ainda que se orgulhe da sua 

trajetória. O que corrobora as reflexões de Sennett (2012) acerca dos conflitos vivenciados 

pelo artífice quanto ao desejo de fazer alguma coisa bem pelo simples prazer da coisa bem 

feita e as pressões competitivas, as frustrações ou as obsessões. No caso de Carmem, a 

pressão a que é submetida pelo mercado de consumo e a responsabilidade de manter em 

movimento seu negócio para que dê conta de compromissos assumidos com funcionários e 

terceirizados e compradores, torna o ato de criar e realizar habilidade artesanal pouco 

prazerosa.  

     Em contraponto está o relato de Huda, que não apenas escolheu este ofício, como percebe 

a habilidade artesanal de forma diferente. Sobre seu nome e suas habilidades diz: 

 

Ah! Todo mundo me conhece como Huda, mas eu não me esqueço que 

eu me chamo Cecília também né.[...] 

Tinha sempre alguém fazendo alguma coisa, assim. Por exemplo, eu 

era mais nova aí minhas irmãs se reuniam para brincar de boneca, aí 

fazia as roupinhas das bonecas, aí juntava para fazer crochê, e aí 

você vai vendo tudo manual. Tinha uma que pintava os tecidos pra 

fazer guardanapo, pra decorar a casa... Acho que já é uma coisa que 

já nasce e ai você vai observando, isso é bacana. (Huda) 

 

     A identidade está relacionada com a confecção de um bom trabalho, assim, o artífice 

sustenta um diálogo entre práticas concretas e ideias. Sennett (2012). Assim, Huda se 

reconhece em sua identidade através do próprio nome e das escolhas que reconhece como 

natas. E continua: 

 

É! Graças a Deus eu gosto de ler. Sempre li muito. E tem coisa...eu 

falei ah! Não tenho muito tempo pra estudar não. Tanta coisa pra 

fazer né? 

É! Ah! Sei lá... Talvez se eu tivesse... Não dava pra concluir o estudo 

mesmo naquela época, foi ficando mais difícil, aí você começa a... 

Tipo assim, buscando o que você vai fazer assim que você gosta de 

fazer né, que te deixe feliz, que pague suas contas e eu optei pelo 

artesanato né. (Huda) 

 

     Sennett (2012) afirma que “a motivação é uma questão mais importante que o talento na 

consumação da habilidade artesanal” (p.318). Neste sentido, a motivação apresentada por 

Huda se baseia em seu desejo e na sua busca pelo ofício que lhe daria condições de 
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sobrevivência e também, prazer. Assim a opção pelo artesanato é fruto da sua motivação, o 

que reforça e enriquece sua habilidade artesanal.  

     Nesta direção, descreve sua trajetória e seu processo de criação:   

 

Eu sempre fui muito curiosa. Eu trabalhava, tinha um outro emprego 

e tinha um artista plástico que morava em Tiradentes na época que 

abriu o ateliê dele para as pessoa que queria aprender e tudo, como a 

Oficina de Agosto. Aí eu trabalhava durante o dia nesse emprego e ia 

pra lá à noite. [...] 

Eu trabalho em papel máchê, por exemplo: isso aqui... Porque é legal 

também você fugir um pouco... É uma coisa que eu vou aplicar nesse 

vestidinho que é de máchê que eu tô fazendo. Até então eles eram só 

pintados, agora eu tive uma ideia e eu vou aplicar uns fuxiquinhos 

nele e fazer um acabamento assim, mais meigo. (risos) (Huda) 

 

     Huda ensinou a técnica de papel máchê à maioria das artesãs do povoado e desenvolve 

cursos itinerantes em Minas Gerais e em outros estados. Trabalha em seu próprio ateliê e 

recentemente comprou sua casa no povoado. Para ela o artesanato surgiu como uma opção na 

busca do prazer. 

      

      A consciência artesã 

 

     A construção desta subcategoria se fez necessária dentro da perspectiva do 

empoderamento, pois, trata de uma questão importante relacionada com a percepção das 

artesãs sobre a sua relação com o ofício enquanto um componente psicológico, onde a auto-

estima e a autoconfiança são fundamentais. 

     ‘Empoderar-se’ está relacionado com o fortalecimento através do conhecimento, o que 

para Paulo Freire (2008) implica em re-conhecer. Significa apropriar-se de um saber, tomar 

para si, conhecer a si e reconhecer-se.     Este processo se desenha quando as entrevistadas são 

convidadas a falar sobre seu sentimento acerca do ofício, que por contingência exercem ou 

que escolheram exercer, e sobre seus sonhos e planos para o futuro. 

 

Ah, a gente se sente bem. Às vezes fica cansada, fica meio estressada, 

mas a maioria das vezes agente tá tranquila. Sossegada, não cansa. 

[...] 

Fico aqui. Faço isso tudo aqui, esse monte de obra bonita né? (risos) 

Acho bonita. [...] 

Quando... Eu pinto um quadro de borboleta, aí eu acho muito bonita. 

Viu lá na loja? Não tem um grande?  Eu que fiz. (Cleide) 
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     O fazer artesanal é relacionado com o sentir, neste caso positivo, assim como a consciência 

da beleza estética e orgulho do resultado. 

       

Tem dia que eu sinto muita coisa boa, mas tem dia que já sinto 

desanimada, não fico querendo muito, acho que é todo mundo é 

assim.[...] Quero continuar bastante tempo no artesanato. [...] 

Eu me sinto. Pintando aquelas coisas bonitas da Oficina, e, nossa! 

Que meus tons são os tons fortes lá. Ainda mais quando eu pinto uma 

coisa assim diferente, uma coisa assim que eu considero difícil, 

quando eu vejo aquela coisa pintada assim, pra mim é uma 

maravilha. Quando assim nos últimos dias que eu tava trabalhando lá 

eu encarei um quadro bem difícil. Aí eu encarei e pintei, na hora que 

eu vi aquele quadro pronto, pra mim foi muito orgulho de ter 

conseguido pintar do jeito que elas queria. Mas na hora que eu vi 

pronto, falei, nossa! Nem acredito. (Simone) 
 

     O reconhecimento das habilidades e estas com a identidade que a diferença proporciona 

sinalizam onde Simone se insere: ‘meus tons são os tons fortes’ e proporcionam uma 

consciência que favorece a aceitação de desafios. Como Sennett (2012) aponta quando reflete 

sobre os aspectos em que “todo bom artífice sustenta um diálogo entre práticas concretas e 

ideias; esse diálogo evolui para o estabelecimento de hábitos prolongados, que por sua vez 

criam um ritmo entre a solução de problemas e a detecção de problemas.” (p. 20). Neste 

sentido pode-se considerar que o processo criativo é um permanente movimento de solução e 

detecção de problemas e que tem como resultado a satisfação pelo trabalho realizado: 

 

Ah é, com artesanato a gente cria. Em cima de um modelo você cria 

vários modelos, dali você vai criando mais coisa. Eu fiz uma 

almofada, deu certo, aí é fuxico. Aí eu faço um caminho de mesa de 

fuxico, aí eu faço uma colcha de fuxico. Eu tô ali fazendo vários 

trabalhos, mas tirando tudo do fuxico. Com fuxico eu faço um monte 

de coisa diferente. Com um modelo de toalha também eu faço vários 

modelos de toalha. Então eu tô crescendo, fazendo mais peças né. É 

muito mais fácil de que costurar. É muito mais gostoso, adoro, nós 

tudo aqui gosta. (Tânia) 

 

     O fazer artesanal se conecta com a sensação de satisfação pessoal e de como se sente 

fazendo. Assim, parece que a escolha do ofício se dá a partir do desejo instintivo, a partir do 

bem estar, o que também cria a identidade a partir da diferença: 

 

Meu artesanato é aqui esse porco aqui, o sapo, esse porco que tá aí, 

ó, esse pato, galinha, tatu... 
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Isso. Com esse (a técnica do entalhe) eu tenho muita paciência, Eu 

adoro fazer, se eu pudesse eu ficava fazendo direto eu fazia. (risos).  

(Simone Julião) 
 

     Outro aspecto que nos traz o componente psicológico do empoderamento é a possibilidade 

da escolha, a opção pela profissão, ainda que a resposta traga uma certeza ainda em 

construção traz elementos da autoconfiança: 

 

Opção mesmo né... 

É minha profissão, eu acho. Agora virou minha profissão. (Huda) 

 

    A consciência e a satisfação com a escolha de um ofício que se aproxima da sensação de 

prazer ao realizá-lo, desenvolvem o sentimento as artesãs que podem por em prática tanto a 

nível pessoal quanto social para melhorar sua condição e realizar mudanças positivas. 

 

     Sonhos e planos 

 

     Esta subcategoria trata de um aspecto do empoderamento, o componente econômico. 

Entendemos que ao falar sobre os sonhos e os planos para o futuro as artesãs afirmaram nas 

entrevistas aspectos que denotaram maior ou menor empoderamento e que estão relacionados 

com a forma como se dedicam ao ofício e a forma como se tornaram artesãs: 

 

Ah! A gente pensa muita coisa, né. Tá minha casa lá pra acabar de 

construir, eu construí ela, tá faltando pintar. Tô pensando em pinta 

ela, depois eu penso em comprar uma moto pra mim. (risos). Eu tirei 

carta
53

. Aquela que eu tava é que o meu marido entregar leite. Ela tá 

até ali. Essa é só pra entregar leite. Aí a gente faz as coisas, leva as 

filha na escola. Regiane quando desce pra fazer trabalho, desce nela. 

Ela anda, mais sozinha agente não deixa, não, ela tem quatorze anos. 

Aí eu tirei carteira de moto agora, minha carteira chegou na semana 

passada. Eu tenho a de carro. A gente tem um carrinho, tem vontade 

ter um melhor, né. Melhorar um pouquinho, né. (Simone Julião) 
 

     Simone Julião é artesã desde adolescente, escolheu não apenas o ofício, mas também a 

técnica do entalhe, que não é comum entre as mulheres. Faz planos em melhorar a vida 

material conjuntamente com o marido de uma maneira equivalente.  

     No caso de Cleide: 

 

                                                   
53 Refere-se à Carteira Nacional de Habilitação 
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Ah! Eu não penso muito não. A minha casa é de cimento bruto, aí eu 

tenho que arrumar ela ainda. Porque a minha mãe me deu, tem cinco 

anos que eles me deram a casa de presente. Só que a casa sempre foi 

de chão grosso, chão batido. Aí eu pretendo arrumar, mas aí tem que 

planejar primeiro porque a situação financeira... Eu não gosto de 

falar assim: ah! Eu vou comprar tal coisa, sabendo que eu não tenho 

o dinheiro pra comprar sabe? Pobre, você sabe, tem que ir 

comprando tudo de vagar e pagando (risos). Aí eu pretendo fazer 

isso. Comprar piso pra por lá na minha casa. Aí ele falou que vai por 

pra mim. Eu vou comprar pra ele colocar, meu Bem. (Cleide) 
 

    Cleide deseja planejar a melhoria de sua moradia dentro das condições financeiras que 

possui. Ela planeja, mas apesar de ser casada, não estabelece uma relação onde o companheiro 

seja o seu parceiro neste projeto e sim um ajudante. 

     O desejo de dar um bom futuro aos filhos e de trabalhar para isso surge como uma 

continuidade de si mesma. No contexto se repete também sua história na filha, iniciando a 

vida de trabalhadora ainda jovem.  

 

Eu tenho. Tenho um sonho que a Mariana ser uma pessoa, ela já é, 

ter uma profissão boa. Eu peço à Deus muito por ela. Só penso nisso 

agora, acho que pra mim eu já dei o que tinha que dar. Eu acho. 

Agora eu só penso neles dois. Mariana já está a caminho, né. Vai 

fazer quatorze anos (quinze), agora ele eu quero lutar pra dar a ele 

uma vida boa, a vida que eu dei à Mariana eu quero dar pra ele, eu 

quero trabalhar pra ele. A Mariana agora já tá trabalhando. (Simone) 
 

 

     A possibilidade de oferecer condições melhores aos filhos através de seu trabalho e isto 

relacionado a sua capacidade de fazê-lo expressa o componente econômico de 

‘empoderamento’. 

     O caso de Celma é diferente, sua expectativa de futuro está em grande parte vinculada a 

frustração de não ter estudado quando jovem. Ela foi a única artesã do grupo acompanhado 

que ao longo da pesquisa deixou de exercer o ofício. Na época da entrevista estava 

trabalhando como vendedora na loja de artesanato da Oficina de Agosto. 

 

Vera, hoje eu não tenho mais não. Assim, se eu tivesse mais nova eu 

gostaria de estudar, assim, meu sonho era estudar. Era voltar ao 

passado e ter a oportunidade de estudar. Que assim, eu tive, não vou 

te falar que eu não tive, faltou vontade. Mas hoje eu tô com quarenta 

e dois anos, eu acho que tá bom. Hoje eu gostaria assim se minha 

filha arrumar um trabalho pra ela eu penso em ficar em casa, 
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cuidando da minha casa, cuidando da minha pequetita, cuidando da 

minha casa. Entendeu. Não tenho mais não. Não tenho. 

Não, quem sabe se pintar uma oportunidade de estudar um pouquinho 

a mais eu até ia encarar, mas, eu acho que eu pararia por aqui. Eu 

acho que tá bom. Eu acomodei. Eu acomodei. Mas já tive muita 

vontade de estudar. Ih! eu já tive muita. Mas agora não tenho mais 

oportunidade por causa de ter as filhas, agora deixa, eu vou estudar 

elas, eu não sei se a Lorena vai querer, a Tainara gosta né. Mas eu 

acho que não, quero mais é ficar mesmo cuidando da minha casa, e 

assim, é enquanto eu puder ficar aqui com Toti eu vou ficar. É ótimo 

trabalhar aqui na Oficina, o Toti é maravilhoso, os colegas aqui da 

Oficina, tudo muito bacana, a gente convive muito bem aqui, é muito 

bom. 

Depois as meninas, igual eu tô te falando, me passaram pra loja, tem 

uns cinco meses aqui na loja, não trabalho todos os dias, eu trabalho 

dois dias na semana, que é a folga das meninas e trabalho sábado, 

domingo e feriado, achando muito bom. Que assim né, foi outra coisa, 

já tô mudando não tô. Porque eu saí da pintura e tô na loja, você vê, 

mas tá muito bom. (Celma) 
 

     A ênfase na crença de ser capaz de ter êxito nos seus esforços por mudanças, uma forte 

característica da auto-estima e da autoconfiança, elementos importantes do componente 

psicológico de ‘empoderamento’, não se fazem presentes na fala de Celma. Trabalhar como 

vendedora de artesanato e não como artesã significa uma mudança, em um cenário, como 

mesmo diz de acomodação. Relacionar acomodação com a falta de motivação necessária para 

criar objetos artesanais justificaria possivelmente o abandono do ofício.  

     A tranquilidade econômica no futuro também figura nos sonhos. Como afirma Tânia:  

 

Futuro... Ah! A gente pensa assim, se puder melhorar alguma coisa 

né, a gente gostaria né, mas... ah!!!.... Por exemplo, assim, isso ainda 

vai demorar, quem é aposentada, tem uma vida mais tranquila, não 

tem? Tem um dinheirinho sem trabalhar. Aí já não precisa ficar 

preocupando, que tem que ficar correndo em casa pra trabalhar né. 

Aí, é assim, uma vida que a gente pudesse, trabalhar menos um pouco 

né. Porque trabalhar em casa e trabalhar assim tem hora que aperta 

né. Tem dia que a gente não tá com muita coragem, que a gente não é 

tão nova a saúde também já não tá muito boa mais. E... mas... pra 

mim se minha vida terminar igual tá agora tá bom né. Mas se 

melhorar alguma coisa é bem vindo né. Claro né. (risos). Ainda mais 

se vem alguma coisa que favorece a gente né. (Tânia) 
 

      A sobrecarga que o trabalho doméstico e o trabalho como artesã acarretam se expressa no 

desejo de poder ‘trabalha menos’ ao se aposentar. Tânia se divide entre a loja e ateliê e os 

afazeres da casa. Dedica uma parte do dia para cada um. Apresenta preocupação com a saúde 
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e expressa, ainda que de forma conformada e sorridente, o quanto o modelo tradicional da 

divisão sexual do trabalho acarretam cotidianamente esta sobrecarga.  

     Em meio às dificuldades e a uma vida de muito trabalho surge a emoção quando o convite 

para falar de sonhos e planos para o futuro é feito no decorrer da entrevista e o relato torna-se 

um balanço da própria vida, como ocorreu com Carmem: 

      

Então quer dizer, que pra gente que é da roça, que praticamente não 

teve estudo, foi como diz o ditado: com a cara e a coragem e o mais 

certeiro é Deus! (choro). 

Não é brincadeira. Então hoje a gente agradece muito mesmo. É o 

que eu falo com Mike e Patrícia (seus dois filhos), você só vence na 

vida trabalhando e confiando em Deus, mais nada. Eu não tenho 

outra explicação, não tenho. A gente lutou, trabalhou e graças e Deus 

a gente venceu. O marido é um companheirão, tá alí comigo agora, é 

um funcionário de carteira assinada, meus filhos, tudo de carteira 

assinada comigo, então... Eu tenho muito que agradecer, eu não 

posso pedir. Foi além das minhas força. Pode ter certeza disso que é 

a mais pura verdade. (choro). (Carmem) 
 

     O sentimento de ter conquistado, ainda que tendo partido de um lugar com poucos recursos 

econômicos e com baixa escolaridade, condições dignas de vida para si, para seus filhos e 

marido, se mostra confuso entre a gratidão a Deus e certeza de que foi mérito próprio.   

     O êxito reconhecido ao lembrar-se da própria trajetória, que está marcada pela sobrecarga 

do cotidiano onde a mulher agrega inúmeras responsabilidades de maneira solitária, acarreta a 

satisfação com as conquistas e ao mesmo tempo a constatação de que foi um processo 

perverso que exigiu mais do que era possível em muitos momentos. 
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CAPÍTULO 6  

 

ALGUMAS CONCLUSÕES 

 

 

    

             Figura 24: Artesanato do Povoado do Bichinho/Prados – MG. 2013 (foto Vera Ermida) 
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     A temática mulher artesã está apoiada em outras duas temáticas: mulher e artesanato, 

ambas complexas. Este ‘casamento’ entre estas temáticas viabilizou reflexões e aqui 

apresentamos algumas conclusões as quais tais reflexões nos conduziram.  

     Neste ponto revisitamos os elementos que compuseram nossas considerações acerca do 

artesanato e a sua trajetória que se confunde com a existência humana. Trata-se de um 

elemento da cultura material e pode ser encontrado em praticamente todas as culturas ao redor 

do mundo. Faz parte da história do homem (e da mulher) desde os primórdios na feitura de 

objetos de uso e decoração e, assim, é capaz de contar e explicar a própria história da 

humanidade.  Apresenta um potencial criativo que, tornando-se uma ‘habilidade artesanal’, 

pode constituir propostas alternativas e viáveis sobre possibilidades de viver com habilidade. 

Assim, um cotidiano vivido com habilidade pode representar o êxito das táticas de resistência 

tão necessário para superar regimes opressivos e desiguais. É, ainda, reconhecido como um 

ofício feminino, uma abordagem que está relacionada à questão da divisão sexual do trabalho 

decorrente das relações sociais entre os sexos estabelecida historicamente. Movimenta a 

economia gerando empregos diretos e indiretos, incrementa o turismo e o comércio. 

Finalmente, pode agregar aspectos como desenvolvimento cognitivo, psicológico, político e 

econômico, tão determinantes para o ‘empoderamento’ individual e coletivo.  

     Revisitamos, também, os elementos que compuseram nossas considerações acerca das 

mulheres do povoado a partir das lembranças que se mostraram nos relatos das entrevistadas.  

A partir destas memórias é possível considerar que foi o cotidiano das famílias de origem que 

evidenciou a cultura material e imaterial do povoado e compôs o cenário onde viveram a 

infância permeada não apenas de dificuldades financeiras, mas por objetos e brincadeiras que 

deram os primeiros contornos à criatividade. Seja na confecção de brinquedos ou na criação 

de táticas cotidianas para superar a dureza da rotina de trabalho.   

     Desde muito cedo as artesãs entrevistadas, com exceção apenas de uma, estiveram às 

voltas com o trabalho na roça, com os afazeres domésticos, a invenção de brinquedos e 

brincadeiras e com o crochê. Um cotidiano que favoreceu o exercício permanente de 

articulação “mão e cabeça” tão indispensável às habilidades artesanais. A clivagem entre o 

manual e intelectual, tão presente na cultura ocidental, parece ter chegado pouco ao cotidiano 

destas mulheres, tão tardio quanto à chegada da energia elétrica no povoado... . Mas, esta já é 

outra pesquisa! 

     Este cotidiano vivenciado no passado se faz presente no cotidiano atual de Mulheres 

trabalhadoras. Nele estão as marcas das relações sociais sexuais tradicionais e a divisão 
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sexual do trabalho e pela sobrecarga de ser a responsável principal pelo trabalho doméstico e 

pelos cuidados com os filhos. Estes lugares e papéis bem ‘definidos’ quanto ao que é 

atribuição masculina e o que é atribuição feminina, se observados com maior atenção, 

percebe-se que ele foi, e ainda é, ‘definido’, mas nem tanto, pois o trabalho na roça envolvia 

toda a família, mas, o trabalho doméstico era exclusivo das mulheres. Assim como o crochê, 

assim como o artesanato onde está a presença feminina em 87%. Todos  guetos femininos de 

trabalho.  

     Esta sobrecarga que está presente no cotidiano exige, também, habilidade e criatividade 

para que seja contornada e que ‘tudo’ seja feito. Novamente surge a questão da divisão sexual 

do trabalho e que é tratada por todas as entrevistadas com naturalidade, a mesma que 

‘aprenderam’ através da vivência na infância. Neste momento emergem as táticas cotidianas 

criando rotinas onde a figura da filha substitui a possível ‘ajuda’ masculina e que as tarefas 

domésticas são deslocadas para serem realizadas quando a mulher está em casa, no que seria 

seu dia de descanso.  

     Elas adotaram um ofício, que marca e é marcado pela necessidade de criar. Onde é 

permanente o desafio à capacidade de inventar maneiras de inovar, seja no cotidiano 

sobrecarregado, seja nas cores, na forma, nos materiais, nas texturas e nas táticas de continuar 

descobrindo formas de resistir à acomodação. Nesta trajetória, a mulher trabalhadora de nossa 

pesquisa se torna a mulher artesã, configurando o ‘casamento’ entre mulher e artesanato e que 

nos indicou aspectos importantes do ‘empoderamento’. 

     A possibilidade de sobreviver do ofício de artesã, uma decorrência do aumento do turismo 

no povoado
54

, representou, e ainda representa, a possibilidade de acessar condições 

econômicas que permitem construir sonhos e elaborar planos para o futuro, seja material, seja 

para os filhos. O desenvolvimento do componente psicológico, responsável pela qualidade do 

desenvolvimento de sentimentos como autoconfiança e autoestima, vem se apoiando no 

componente econômico que o ofício favorece. (STROMQUIST, 1999). No caso das artesãs 

entrevistadas,     com exceção de uma, que deixou de exercer o ofício e se declara acomodada, 

outro aspecto se faz presente e parece ser ainda mais determinante no fortalecimento do 

componente psicológico, trata-se do orgulho do trabalho que desenvolvem, onde 

reconhecemos a consciência artesã. (SENNETT, 2012). As duas artesãs que assumiram o 

ofício por contingência apresentam-se surpresas, ainda hoje, com as peças que produzem e 

falam da superação que significou o aprendizado das técnicas que desenvolvem. Todas as 

                                                   
54 A Oficina de Agosto foi, e ainda é, uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento do povoado como um polo de artesanato nos 

últimos 22 anos. Sobre isso ver: FONTES (2006). 
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outras artesãs entrevistadas, ainda que familiarizadas com o ofício desde a infância ou 

juventude, apresentam sentimento de satisfação com a possibilidade de criar e do prazer que 

isto proporciona. Em maior ou menor grau, todas exercem o ofício com clareza de que é sua 

profissão. Tal consciência não está, aparentemente, ligada a outros dois aspectos do 

‘empoderamento’, o político e o cognitivo. (Idem, 1999).  O primeiro referente às questões 

que apontem para o aspecto político relacionado à justiça social que permeia ainda a 

precariedade do ofício e o segundo as questões que envolvem a manutenção do modelo 

tradicional da divisão sexual do trabalho. Contudo, o fortalecimento individual e a 

consciência profissional significam um enorme avanço e favorecem a construção de sonhos e 

planos futuros.    Neste aspecto foi possível observar que as expectativas de um futuro melhor 

para si mesmas e para a própria família se baseiam em projetos consistentes que comportam 

melhor escolaridade para os filhos e aquisição de objetos e melhorias nas moradias baseados 

em planejamento econômico para todos. 

     As dificuldades são muitas, a questão econômica, ainda que melhor do que em um passado 

recente, está distante de ser suficiente e considerada satisfatória, as moradias em sua maioria 

são precárias e a vida é difícil. Os sonhos ainda são muitos e devem ser bem planejados para 

caber no pequeno orçamento. As marcas de uma história de privações e de trabalho desde 

muito cedo, quando ainda não se deve trabalhar, e de brinquedos inventados, estão presentes 

nas relações que são estabelecidas no presente.   

      O que nos coube aqui foi ouvir, refletir e articular com nosso referencial teórico 

metodológico. Nosso lugar de pesquisadora.  Contudo, foi também, e principalmente, um 

exercício de respeito e admiração à história vivida e contada em primeira pessoa, com 

sofrimento e orgulho, e que encontrou em nossos autores a ressonância que faz da pesquisa 

uma vivência prazerosa, onde o pesquisador conta sua história em primeira pessoa também. 

     Como o ofício do artesão sugere, buscamos o caminho do fazer, (re) ligando mão e cabeça, 

na lentidão artesanal que favorece o processo de reflexão e imaginação. Este fazer e refazer 

intelectual, vivencial e manual foi o que desejamos compreender, ou seja, os elementos que 

compõem a história das artesãs do Povoado do Bichinho. Esta peça artesanal que 

apresentamos aqui se fez com o intuito de contribuir para desvendar um pouco mais como se 

dá a vivência cotidiana do exercício do fazer artesanal e o ofício de artesã visto “de dentro 

para fora”. Através dos relatos contidos nas entrevistas, as artesãs mostraram um pouco como 

se vêm neste lugar e neste ofício, como trabalhadoras e como mulheres, ao mesmo tempo em 

que trouxeram as impressões de um contexto histórico e cultural que se expressa diariamente 

nas relações que estabelecem. Este olhar nos traduziu articuladamente, ou nem tanto, a 
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expressão cotidiana de um ofício que se estabeleceu como uma contingência ou como uma 

escolha e que vem contribuindo para que elas se apropriem da sua história de vida e 

desenvolvam condições conscientes das suas habilidades e competências para produzir, criar e 

gerir.   

     Assim, consideramos que é possível afirmar que as mulheres artesãs do povoado do 

Bichinho são um exemplo da habilidade artesanal aplicada aos diversos aspectos da vida, 

onde “um impulso humano básico e permanente, o desejo de um trabalho bem feito por si 

mesmo” (SENNETT, 2012; p. 19) favorece a construção permanente de práticas cotidianas ou 

artes de fazer, que desafiam o jogo da subordinação. (CERTEAU, 1994). 

  

Tive que recorrer, queiram me compreender, sempre mais a pequenos prazeres, 

quase invisíveis, substitutos... Vocês não fazem ideia como, com esses detalhes, 

alguém se torna imenso, é incrível como se cresce. (GOMBROWICSZ, Witold. 

Apud CERTEAU, Michel de, 1994; p. 53) 

 

Figura 25. Vera Ermida. Povoado do Bichinho/Prados-MG. 2013 (foto: Renata) 
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Anexo A 

 

 

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS MULHERES ENTREVISTADAS 

 

Nº 

Ord

em 

Idade Tempo 

como 

artesã 

Técnica Origem Composi

ção da 

família 

de 

origem 

Composi

ção da 

família 

atual 

Grau de 

instrução 

Atividade 

anterior ao 

artesanato55 

Observações 

01 38 11 anos Pintura e Papel 

máchê 

Bichinho 09 04 2º grau Trabalho na roça 

e empregada 

doméstica 

Trabalha para 

a Oficina de 

Agosto. 

 

02 36 22 anos Entalhe Prados 13 04 Primário Artesanato em 
crochê e em 

entalhe e trabalho 

na roça 

Trabalha no 
próprio ateliê. 

 

03 31 12 anos Pintura Bichinho 08 04 Ensino 
fundament

al 

Empregada 
doméstica e 

trabalho na roça 

Trabalha para 
a Oficina de 

Agosto56 

 

04 42 18 anos Pintura e crochê Bichinho 05 04 Primário Artesanato em 

crochê e trabalhos 
manuais de 

pintura em tecido 

e trabalho na roça 

Trabalha para 

a Oficina de 
Agosto 

 

05 

48 20 anos Pintura e papel 

máchê 

Tiradentes 13 02 Ensino 

fundament
al 

Artesanato em 

crochê e emprego 
no comércio 

Trabalha no 

próprio ateliê 

 

06 51 12 anos Costura, fuxico 
e crochê 

Bichinho 08 04 Primário Artesanato em 
crochê e trabalhos 

manuais em 
costura e trabalho 

na roça 

Trabalha no 
próprio ateliê 

07 57 40 anos Costura, fuxico 

e crochê 

Bichinho 10 04 Ensino 

fundament
al 

Artesanato em 

crochê e bijuteria 
trabalhos manuais 

em pintura em 

tecido e costura e 
trabalho na roça. 

Trabalha no 

próprio ateliê 
e loja. 

Emprega 

outras artesãs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
55 A partir do conceito proposto pelo Conselho Mundial do artesanato, define-se diferentemente artesanato de trabalhos manuais. Como 

artesanato toda atividade produtiva que resulte em objetos e artefatos acabados, feitos manualmente ou com a utilização de meios 

tradicionais ou rudimentares, com habilidade, destreza, qualidade e criatividade. Como trabalhos manuais aqueles que exigem destreza e 
habilidade, porém utilizam moldes e padrões predefinidos, resultando em produtos de estética pouco elaborada. Não são resultantes de 

processo criativo efetivo. É muitas vezes, uma ocupação secundária que utiliza o tempo disponível das tarefas domésticas ou um passatempo. 

<http://www.sebrae.com.br/setor/artesanato/acesse/biblioteca/termo-de-referencia-artesanato-2010>. Acesso em 13/08/2013. 
56 A Oficina de Agosto se configura como uma empresa. Produz e vende artesanato para o mercado nacional e internacional. Inicialmente se 

estabeleceu no povoado como uma escola de artesanato e tem papel determinante no desenvolvimento local ligado ao artesanato e ao turismo 

nos últimos 22 anos. A este respeito ver: <http://www.oficinadeagosto.com.br/.> Acesso em 03/12/2013. 

http://www.sebrae.com.br/setor/artesanato/acesse/biblioteca/termo-de-referencia-artesanato-2010
http://www.oficinadeagosto.com.br/
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Anexo B 

 

 

Roteiro temático para entrevista semi-estruturada 

 

 

Este roteiro temático apresenta sugestões de perguntas que servem como norteadores para 

explorar os respectivos temas. Assim, dependendo das narrativas, nem todas as perguntas são 

aplicáveis (pertinentes) ou aplicadas (formuladas) e outras podem aparecer em ordem diversa 

da apresentada neste roteiro. 

 

Pontos básicos que foram considerados na realização das entrevistas: 

 

 Família de origem: Composição, cotidiano e rotina da casa, divisão sexual de tarefas, objetos 

que compunham a vida material na infância. 

 Relações sociais presentes no cotidiano da juventude, trabalho, estudos e lazer. 

 Contato com o artesanato ou com trabalhos manuais. Qual a percepção e diferenciação que 

fazem a respeito destes dois temas. Qual a percepção que possuem sobre o ofício. 

 Como organizam o cotidiano atualmente, considerando o trabalho como artesã, a organização 

da casa, criação e educação dos filhos, a convivência com o companheiro, as despesas da casa 

e o lazer. 

 O que desejam para o futuro. Em que área da vida elas depositam mais sonhos. 

 

 

I – Identificação: 

 

 Nome: 

 Idade: 

 Onde mora: 

 Onde nasceu: 

 Até que série estudou: 

 Em que trabalha: 

 

 

II – Infância no povoado: 

 

     Vamos conversar um pouco sobre o tempo em que você era criança e sobre a sua família 

nesta época... 

 

 Como foi a sua infância? (Brincadeiras, estudos, trabalho) 

 Como era a sua família? (Composição familiar e rotina diária quanto à divisão de tarefas) 
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 Como eram as casas? (Distribuição espacial e objetos do cotidiano) 

 Como era viver aqui no povoado nesta época? (Relações sociais, cultura material e lazer). 

 

 

III – Juventude  

       

      Vamos conversar um pouco sobre sua juventude... 

 

 Como foi a sua adolescência e juventude? (Trabalho, estudos, sonhos) 

 Como era a rotina da casa neste período? (Divisão de tarefas) 

 O que os jovens faziam para se divertir?  

 Nesta época você se interessava por artesanato ou trabalhos manuais? 

 

 

IV – A Família atual: 

 

      Vamos conversar um pouco sobre sua vida e sua família atuais... 

 

 Como é sua vida hoje? (Família, trabalho, lazer) 

 Como é sua família atualmente? (Com que mora) 

 Você trabalha fora de casa? 

 Quem cuida mais da casa e dos filhos?  

 Como é a divisão de tarefas? 

 

 

V – O trabalho como Artesã 

 

     Vamos conversar um pouco sobre o artesanato... 

 

 Como começou seu interesse pelo artesanato? (Ou com o trabalho manual) 

 Como se tornou artesã? (Escolha ou contingência?) 

 Como se sente fazendo artesanato?  

 O que significa ser artesã? (Se identifica como artesã?) 

 

 

VI – O cotidiano: artesã, mãe, esposa, mulher... 

 

     Conte-me como é um dia normal desde quando acorda até a hora que vai dormir... 

 

 

VII – Sonhos e perspectivas: 

 

 O que pensa para o futuro? 
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Anexo C 

 

Termo de Consentimento 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

Programa de Pós-graduação em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social – 

Eicos/Curso de Mestrado 

Instituto de Psicologia da UFRJ 

AV. Pasteur 250 - Rio de Janeiro-RJ 

Linha de Pesquisa II – Novas Socialidades, Cartografias Sociais e Políticas do Quotidiano 

Contemporâneo.  

Coordenadora Prof. Dra. Maria Inácia D´Ávila Neto 

Discente: Vera Lúcia Ermida Barbosa  

Matrícula: 112002598 

AUTORIZAÇAO/CONSENTIMENTO 

Eu, ____________________________________________________________, abaixo 

assinado (a), autorizo, para fins da pesquisa “Mulheres e artesanato: as artesãs do povoado 

do Bichinho/Prados-MG.”, desenvolvida pela mestranda Vera Lucia Ermida  

Barbosa, com a orientação da Professora Doutora MARIA INACIA D´AVILA NETO, o 

registro das minhas entrevistas individuais ou observações de campo ligadas a mim, seja em 

vídeo/câmeras filmadoras, máquina fotográfica, gravador de som ou outro meio 

informático/digital, ou por meios manuais de anotação. 

Estou informada de que o material coletado terá como finalidade o trabalho de pesquisa 

proposto, de caráter científico e sem fins lucrativos ou políticos. 

Autorizo a divulgação dos resultados dos registros coletados, sob o critério do pesquisador/a, 

para serem utilizados em forma de trabalho para a universidade como: dissertação, tese, 

livro(s), artigo(s), por meio impresso ou digital, inclusos vídeos, filmes e outros, assim como 

a apresentação em congressos e reuniões de natureza técnico-científica, amostras públicas 

especializadas ou artísticas, eventos de divulgação de diferentes formas, além de folhetos e 

pôsteres decorrentes, podendo fazer parte de arquivos impressos ou digitais, em bibliotecas e 

bancos de dados e imagens, gerados pelo laboratório e outros decorrentes de suas atividades. 

Pelo presente termo, cedo, de modo definitivo, por livre e espontânea vontade, todos os 

direitos de utilização da imagem, gravação de vídeo e de voz, fotos, desenhos ou outros 

produzidos durante e/ou a partir da realização das entrevistas e testemunhos registrados, 

incluindo em grupos, podendo utilizar os mesmos em diferentes trabalhos/produtos a serem 

realizados e/ou divulgados, em território nacional ou estrangeiro, sem importância alguma, 

sendo devida, em qualquer tempo, para a referida utilização. 

 

Local: Prados/Minas Gerais 

Nome completo da entrevistada: 

Numero de Identidade: 

Endereço/ Telefone: 

Assinatura: 


