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RESUMO 

 
 

O FIO DA MEMÓRIA NA TESSITURA DE UM OFÍCIO: NARRATIVAS DE ARTESÃOS 

DA MICRORREGIÃO DE SÃO JOÃO DEL-REI – MINAS GERAIS 

Este estudo toma como ponto de partida relatos orais de artesãos da microrregião de São 

João del-Rei, analisando-os com o auxílio dos pressupostos da pesquisa em Memória 

Social, de Ecléa Bosi, e de teóricos representantes da Teoria Crítica da Sociedade – 

especialmente Herbert Marcuse, Walter Benjamin e Theodor W. Adorno. O objetivo da 

pesquisa é investigar as formas de trabalhar dos artesãos e as formas de relatar os fatos de 

suas vidas, dedicando especial atenção às passagens relacionadas ao trabalho e buscando 

identificar nos relatos traços indicativos da movimentação do pensamento e da memória e 

da relação entre essas duas instâncias. Busca-se captar por meio desses relatos os sentidos 

do empenho dos artesãos em não pensar em nada e em trabalhar para esquecer (ideias 

expressas em algumas falas). São investigados também outros pontos relevantes que 

puderam ser identificados nos relatos dos artesãos, atentando para as influências das 

temáticas ressaltadas sobre a forma de trabalhar e a subjetividade do artesão. Procura-se a 

partir de então projetar as consequências das formas de trabalhar e organizar o trabalho 

sobre as vidas dos artesãos entrevistados e as dos trabalhadores artesanais da região. Os 

resultados encontrados através da articulação dos relatos com o referencial teórico dizem 

respeito a temáticas como a dificultosa relação com o mercado e a necessidade de 

responder às exigências deste, o embate entre o produto único e o repetido, o caráter 

simples de grande parte dos artesãos e a característica familiar e grupal do trabalho 

artesanal na região, a relação especial entre homem e ambiente que esse tipo de atividade 

possibilita e o caráter lúdico que perpassa a criação dos produtos artesanais. Ao final deste 

texto, são discutidos mais profundamente alguns aspectos das rotinas artesanais, buscando 

delimitar a influência e os limites das diferentes formas de trabalhar sobre a organização da 

memória e a reflexão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Artesanato – Memória – Pensamento – Dimensão Estética – Teoria 

Crítica da Sociedade 
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ABSTRACT 

 
 

THE YARN OF MEMORY IN A CRAFT’S KNITTING: NARRATIVES OF ARTISANS OF 

THE MICRO-REGION OF SÃO JOÃO DEL-REI – MINAS GERAIS  

This study starts from oral reports of artisans from São João del-Rei micro-region. They 

are analyzed through the presupposition of the research in Social Memory, by Ecléa Bosi, 

and the representative theorists of Critical Theory of Society – especially Hebert Marcuse, 

Walter Benjamin and Theodor W. Adorno. The goal of the research is to investigate how 

the artisans work and the forms that they report the facts of their own lives; giving special 

attention to passages related with their work and trying to identify indicative traits of the 

movement of thinking and memory in the reports and also the relation between these two 

instances. It is tried to understand the artisans efforts in not think of anything and in work 

to forget (ideas expressed in some speeches). Other relevant points which could be 

identified in reports of artisans are also investigated, giving attention for influences of the 

thematic highlighted about the way of working and the subjectivity of the artisan. From 

this situation, it is intended to design the consequences of how the interviewed artisans 

work and organize their jobs on their own lives and on the  lives of other artisans from that 

region. The results obtained through the articulation of the reports with the theory 

referential are related to situations like as hard relationship with the market and the 

necessity to reply the demands of this, the shock between the single and ordinary product, 

the unpretentious character of many of the artisans and the familiar and collective 

characteristic of the artisanal work in the region, the special relationship between man and 

environment which allows, through this kind of activity, the playfulness character which 

goes through of creation of  the handcrafted products. At the end of this text, some aspects 

of the artisanal routines are most deeply discussed, aiming a limit for the influence and the 

boundaries of different forms of working on the organization of the memory and reflection. 

 

KEY-WORDS: Handicraft – Memory – Thought – Aesthetic Dimension – Critical Theory of 

Society 
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INTRODUÇÃO 

 
 

O CAMINHO QUE LEVA à presente pesquisa começou a ser percorrido bem antes de 

seu início efetivo. A fonte primeira de tal estudo é a pesquisa matriz intitulada Psicologia e 

arte: reflexões acerca da subjetividade obstada, iniciada no ano de 2005 no Departamento 

de Psicologia (DPSIC) e no Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial (LAPIP) 

da Universidade Federal de São João Del-Rei. Em 2008, iniciou-se ali um projeto de 

extensão em interface com a pesquisa chamado Narrativas de Artesãos: documentos da 

memória mineira, em que se objetivava explorar o universo do trabalhador artesanal da 

região do Campo das Vertentes de Minas Gerais, buscando desvelar obstáculos ao 

processo de formação cultural desse tipo de trabalhador. Além disso, visava-se a uma 

maior valorização dos artesãos e de seus produtos, por meio do registro das falas dos 

mesmos e sua posterior organização e divulgação através de um Filme Documentário, 

contendo fragmentos desses ricos relatos. 

A equipe de trabalho do projeto Narrativas era composta por uma orientadora 

doutora da referida instituição, uma psicóloga bolsista de Apoio Técnico, um bolsista de 

Extensão, alguns estagiários do curso de Psicologia e uma bolsista de Iniciação Científica 

(função da qual esta pesquisadora estava encarregada). Seguindo o método da análise 

materialista dialética embasado em autores da Teoria Crítica da Sociedade, encontramos 

ao final do primeiro ano do estudo fortes indícios de alienação e ideologização, presentes 

nos relatos de alguns artesãos1.  

Foram percebidos ainda elementos comuns, recorrentes em algumas falas: diversos 

artesãos trabalhavam para esquecer os problemas diários, para não pensar em nada, e para 

que o tempo passasse mais rápido. Com a ajuda do trabalho, algumas dessas pessoas 

distinguiam aquilo que gostariam de lembrar daquilo que era relegado ao esquecimento. 

Esse processo parecia ser realizado com grande satisfação pelos artesãos que o relataram, a 

ponto de muitos evitarem as horas de descanso e lazer – momentos em que o pensamento 

poderia escapar para os problemas rotineiros –, preenchendo-as com o trabalho artesanal. 

Dessa forma, chegada a noite, o corpo cansado após uma longa jornada de trabalho 

                                                 
1 Outras questões metodológicas referentes a tal estudo serão apresentadas mais detalhadamente neste texto 
no capítulo referente ao Método. 
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adormecia rápido, e um contato mais profundo com as insatisfações e os sofrimentos da 

vida era evitado. 

Questões como estas motivaram estudos mais aprofundados, a serem realizados a 

partir do material coletado na extensão/pesquisa Narrativas de Artesãos. De acordo com 

Queiroz (1987), recolher relatos orais é uma técnica bastante útil para se levantarem 

questões e problemas, que deverão ser investigados num momento posterior. Partindo 

dessa ideia, os estudos iniciados no ano de 2010, quando do ingresso desta pesquisadora no 

Programa de Mestrado em Psicologia da Universidade Federal de São João Del-Rei, 

tomam como base os relatos colhidos na extensão/pesquisa Narrativas de Artesãos: 

documentos da memória mineira, buscando examinar melhor as questões destacadas, que 

haviam sido apenas tateadas naquele primeiro momento. 

Assim, esta pesquisa tem como objetivo geral investigar as formas de trabalhar dos 

artesãos e as formas de relatar os fatos da vida – principalmente aqueles relacionados ao 

trabalho –, buscando identificar nos relatos traços indicativos da movimentação do 

pensamento e da memória e da possível relação entre essas duas instâncias. Para tanto, 

procuramos captar através desses relatos os sentidos do empenho dos artesãos em não 

pensar em nada, em trabalhar para esquecer e em procurar formas de acelerar o curso 

subjetivo do tempo. Os objetivos específicos deste estudo são identificar e discutir outros 

pontos importantes nos relatos dos artesãos como a distinção entre artesão e artista, e a 

relação com o mercado, atentando para as influências de temáticas como essas sobre a 

forma de trabalhar e a subjetividade do artesão. Buscamos ainda projetar as consequências 

de tais formas de trabalhar e organizar o trabalho sobre as vidas dos artesãos entrevistados 

e as dos trabalhadores artesanais em geral. 

Realizada no ano de 2009, a Pesquisa de Informações Básicas Municipais do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE trouxe a público um levantamento de 

informações quantitativas sobre as atividades artesanais nos municípios brasileiros. 

Partindo da definição de artesanato como sendo o trabalho preponderantemente manual, 

realizado por artesão cujo conhecimento e modos de fazer estão enraizados no cotidiano 

das comunidades, órgãos públicos municipais apontaram três tipos de atividades artesanais 

mais comuns em cada município, tendo como critério de seleção a quantidade produzida. 

Segundo dados recolhidos na referida pesquisa, dentre todos os vinte e sete estados 

brasileiros, incluindo o Distrito Federal, Minas Gerais se destaca como o maior produtor de 

artesanato do país, sendo responsável por 15,9% da produção nacional (Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2012, p. 3). 
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O presente estudo foi realizado na Microrregião de São João del-Rei, em Minas 

Gerais, na qual foram entrevistados dezenove artesãos que trabalhavam com tecelagem, 

materiais reciclados, costura e bordados em geral, pintura, montagem de bijuterias, 

modelagem em barro, colagem com matérias primas naturais (como sementes, pedras, 

flores e cascas), esculturas em pedra, madeira, papel machê e metal, entre outros.  

Esses artesãos, que na maior parte das vezes não frequentaram por muito tempo a 

escola formal, geralmente consideram que sua maior escola foi a vida. E os conhecimentos 

que daí surgiram, como comenta Oliveira (2006a, p. 4), são tão importantes para eles 

quanto os da escola institucionalizada, uma vez que os costumes e tradições próprios da 

comunidade, advindos da cultura popular são, por meio deles, guardados e compartilhados 

através de gerações. 

Assim, podemos perceber nos relatos dos artesãos e em seus produtos uma forte 

ligação com a tradição e a cultura locais. As linhas de suas histórias muitas vezes se 

embaraçam com os elementos tradicionais da região onde trabalham, formando pontos 

admiráveis da cultura desses locais. Mas sendo um elemento material da cultura, como 

lembram Vieira Filho, Duarte e Souza (2006), o artesanato não é algo estático – pelo 

contrário, determinadas atividades artesanais podem se perder ou ser reinventadas, 

modificadas em sua forma ou seu significado. 

No entanto, o que destacamos em muitos discursos apreendidos é a valorização do 

trabalho do artesão por ele ter sido passado de geração em geração com pouca ou nenhuma 

modificação através dos tempos. Percebemos também o medo de que esse costume se 

modifique e se perca. Com o desinteresse dos mais jovens pelo ofício dos pais, num mundo 

que oferece hoje tantas outras escolhas, muitos artesãos sentem que uma parte de sua 

história individual está sendo ameaçada – e até mais que isso, a ligação com seus pais e 

seus avós. Manter a tradição do artesanato seria equivalente a manter viva a memória da 

família. Dessa forma, como discute Oliveira (2006, p. 5), no trabalho artesanal, a memória 

é transmitida de uma geração para outra com alto grau de identificação. 

O conceito de memória que adotamos neste trabalho está de acordo com a 

concepção de Bosi (1993, p. 280), que a considera como algo criado e recriado a cada 

instante, assumindo um caráter bastante ativo. Assim, a memória não é pensada como um 

simples repositório de lembranças, que daí podem ser resgatadas intactas, como foram 

armazenadas. Pelo contrário, a memória é reinterpretada e recriada de acordo com o 

presente do recordador, e o que ressurge com cada recordação não é o fato puro que 
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aconteceu há tempos, mas uma interpretação extremamente subjetiva daquele 

acontecimento que foi presenciado. 

Dessa forma, longe de serem instâncias apartadas, memória e pensamento mantêm 

íntima ligação, influenciando-se e constituindo-se mútua e dinamicamente. Como ressalta 

Bosi (1993), é através da consciência que o passado se vincula ao presente, e a memória 

estabelece ligação com o real. 

A memória, no entanto, pode ser mais farta ou mais empobrecida, dependendo de 

sua relação com a consciência. Assim, um esforço consciente pode bloquear eventos 

desagradáveis, engessando-os no esquecimento, ou elaborá-los, ativando-os e constituindo 

dessa forma as bases críticas para a formação do futuro. E, nesse caso, trata-se de um 

empenho individual e necessário, pois como lembra Rouanet (2003, p. 87), nenhum esforço 

de sutileza dialética conseguirá tornar plausível a tese de que um homem sem passado 

consiga agir historicamente, e de que um homem privado, pela perda da experiência, da 

capacidade de imaginar o futuro possa construir um futuro pacificado.  

Para o estudo de problemas como os expostos acima, este trabalho se apoia no 

referencial da Teoria Crítica da Sociedade – contando especialmente com as formulações 

de Herbert Marcuse e Walter Benjamin. Os autores que fundamentam esta pesquisa, de 

raízes freudo-marxistas, como descreve Rouanet (1989), buscaram um desenvolvimento 

das teses de Karl Marx através de estudos psicanalíticos. Indo além da psicanálise, 

aproximaram mais, por assim dizer, a sociologia e a psicologia e constituíram uma nova 

vertente da Psicologia Social. A grande relevância das teorias desses autores à proposta 

deste estudo é que, no desenvolvimento da teoria marxista que tentou dar conta do que 

causa a alienação e suas consequências sociais, conduziram seus estudos para além das 

bases materiais e das formas de produção: sem perder a base materialista, a preocupação 

desses autores está nos mecanismos que, já fortemente enraizados no psiquismo do homem 

moderno, sustentam as ideologias e mantêm os indivíduos em estado de alienação.  

Um ponto de apoio muito importante para os autores da Teoria Crítica da 

Sociedade, de forma geral, é a história – a noção de que o que existe em termos de 

comportamento e sociedade foi construído, ao longo dos tempos, pelo homem. Aí reside, 

talvez, o maior impulso de esperança que a crítica contém (esperança em que Marcuse se 

fiou, certamente, ao esboçar suas intuições acerca de um mundo mais livre). Se a 

organização social que existe foi construída, ela também poderia ser desfeita – ou pelo 

menos passar a ser feita de forma diferente. Dialeticamente, é aí também, na história que os 

homens fizeram e têm feito para si, que se encontra uma enorme fonte de angústia: o que 
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se vê ao longo dos tempos é a ratificação da exploração e a emergência de indivíduos cada 

vez menos capazes de promover mudanças na ordem social, porque se encontram a cada 

dia menos capazes até mesmo de perceber a exploração, a renúncia e o sofrimento que os 

aflige. Assim sendo, apostamos, neste trabalho, no potencial desalienante da memória, cuja 

movimentação pelos indivíduos pode ser capaz de produzir a dimensão histórica da qual 

muitos parecem estar esvaziados.  

Esta pesquisa foi realizada através da pré-leitura, seleção e aprofundamento de 

textos sobre temáticas como o trabalho (de forma ampla), o trabalho artesanal 

(especialmente em Minas Gerais), a memória e o processo de elaboração do pensamento. 

Para o tratamento dos dados recolhidos nas entrevistas realizadas com artesãos, contamos 

com o apoio fundamental das ideias de Ecléa Bosi. A experiência dessa autora no trabalho 

com a chamada memória social, descrita em suas obras através de análises salpicadas de 

enorme sensibilidade, levou a atentar para fatores que vão muito além das palavras, 

presentes nas filmagens das entrevistas: buscamos analisar atentamente as diversas formas 

de expressão presentes nos relatos orais, através não só da fala, mas dos silêncios, gestos e 

da expressão corporal como um todo. Essa tarefa foi empreendida por meio da observação 

atenta e sensível das filmagens dos dezenove relatos, tendo sempre em mente os 

conhecimentos prévios sobre as temáticas estudadas e buscando novas informações quando 

isso se fez necessário.  

 

COMO RESULTADO DO caminho percorrido, este texto foi organizado no seguinte 

formato: 

No Capítulo I, procuramos apresentar algumas características do cenário 

socioeconômico que envolve o trabalhador nos tempos atuais, considerando o avanço do 

sistema do capital e as implicações desse processo sobre as formas de organização do 

trabalho e da vida desse trabalhador. Adentramos no universo do trabalho artesanal, sua 

(in)definição, desvalorização e o debate ainda pulsante referente à diferenciação entre 

artesanato e arte. Discutimos, nesse ponto, as ideias de Herbert Marcuse sobre a dimensão 

estética.  

No Capítulo II, buscamos primeiramente esboçar uma relação entre as formas de 

trabalhar e o processo de formação das subjetividades, destacando algumas influências 

dessa organização do trabalho sobre o uso do pensamento e o direcionamento da memória. 

A partir de então, dedicamo-nos ao estudo de uma possível relação entre memória e 
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pensamento, discorrendo sobre os usos atuais de algumas instâncias psíquicas relacionadas 

a essas duas categorias mais amplas e suas implicações sobre o indivíduo e a sociedade. 

No Capítulo III, são expostos mais detalhadamente o método seguido para o 

desenvolvimento deste estudo, assim como os procedimentos referentes a cada etapa do 

trabalho. Buscamos desenhar um mapa do trajeto da pesquisa até o presente momento, 

partindo dos procedimentos metodológicos da coleta dos dados utilizados na investigação 

(fase que compreende a seleção e realização de entrevistas com cada um dos artesãos 

selecionados), até chegar à etapa da análise desse material, investigando nele indícios 

referentes ao problema estudado e buscando atingir os objetivos traçados por meio da 

produção de categorias de análise. 

O Capítulo IV traz o movimento de discussão e de análise das entrevistas, bem 

como os resultados encontrados na articulação dos relatos dos artesãos com as premissas 

teóricas que orientam essa pesquisa. Ele se encontra dividido em seis categorias de análise, 

de acordo com as quais os relatos foram agrupados. Assim, cada um desses seis pontos 

apresenta depoimentos com similaridades significativas entre si no que se refere aos temas 

estudados, além de também trazerem à tona outros temas que se tornaram relevantes ao 

longo da pesquisa, por meio do contato mais profundo com os relatos orais. Como recurso 

auxiliar e extremamente valioso, dada a peculiaridade deste estudo, apresentamos ainda 

nesse capítulo algumas fotografias, principalmente de produtos feitos pelos artesãos 

entrevistados.  

Nas Considerações Finais, procuramos adensar a discussão sobre algumas 

temáticas de maior relevância destacadas nos relatos analisados. Para tanto, buscamos 

promover uma articulação concisa entre as proposições teóricas desenvolvidas ao longo do 

estudo e as ideias expressas pelos artesãos por meio de seus depoimentos, esboçando, 

então, algumas conclusões, a partir das seis categorias de análise produzidas e apresentadas 

no capítulo anterior. 
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CAPÍTULO I 

ENTRE O ARTESANATO E A ARTE 

 
 

NESTE PRIMEIRO CAPÍTULO, procuramos esboçar em princípio e de forma geral a 

situação do trabalho e do trabalhador artesanal na microrregião pesquisada, no contexto da 

sociedade industrial. Destacamos, com base nas referências e nas observações, alguns 

pontos relativos às dificuldades enfrentadas pelo artesão ao se colocar no mercado de 

trabalho, sobretudo para conseguir delimitar e fazer valer a sua identidade e a de seu 

produto, conquistando assim uma valorização mais justa de ambos. Buscamos delinear um 

histórico sucinto da atividade que hoje se chama artesanato, apresentando, na segunda 

parte do capítulo, algumas similaridades e discrepâncias deste em relação à arte – 

diferenciação ainda bastante complexa para os próprios artesãos –, além de algumas 

consequências dessa posição dúbia na vida do trabalhador artesanal. Na terceira e última 

parte deste capítulo, não para fins de resolução da controvérsia entre as duas atividades, 

mas visando a um melhor encaminhamento das questões pertinentes a este estudo, 

buscamos discutir as ideias de Herbert Marcuse acerca do que o filósofo denominou 

dimensão estética. 

 

 

1. O artesanato no mundo do trabalho 

A PALAVRA ARTESANATO pode se referir à técnica ou prática do artesão, à classe dos 

artesãos ou também ao produto de seu trabalho. Por sua vez, artesão seria o indivíduo que 

exerce por conta própria uma arte, um ofício manual (Ferreira, 2004, p. 202). Esboçando 

um breve histórico da atividade artesanal, temos que suas origens podem remontar, de 

acordo com Rugiu (1988/1998)2, ao neolítico, considerando a minuciosa produção de 

armas, ferramentas de trabalho no campo e até peças de decoração e ornamentos diversos. 

Seu surgimento teria sido resultado da necessidade de criar instrumentos que, mesmo 

rudimentares, auxiliassem na subsistência, num tipo de sistema familiar. De acordo com a 

introdução de Dermeval Saviani à edição brasileira da obra citada logo acima, Nostalgia do 

                                                 
2 Quando se tratar de obra publicada originalmente em outra data, será citada a data da publicação original 
seguida da data da edição consultada.  
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mestre artesão de Santoni Rugiu (1988/1998), o que hoje se entende como trabalho 

artesanal teria sido gradativamente desenvolvido nas culturas rurais, até que fossem 

organizadas oficinas e, depois – a partir do século XII, atingindo seu expoente máximo no 

século XIV –, criadas as primeiras corporações artesanais já com características urbanas 

que visavam, além da produção, o ensino do ofício aos mais jovens. Com o declínio de tal 

sistema de corporações devido à própria ampliação do mercado, pôs-se em marcha, a partir 

do século XVI até o século XVIII, um tipo doméstico de organização da produção. Já no 

século XIX, com a evolução da indústria e do comércio e o consequente assalariamento do 

artesão em relação a um tipo de empreendedor, comerciante ou detentor da matéria-prima, 

esse terceiro sistema (doméstico) passou a ser substituído por uma configuração fabril 

(organização esta que tem se estendido até os tempos atuais). 

Neste estudo, atemo-nos especialmente a esta última e atual fase de organização do 

trabalho artesanal descrita acima. Adotando esse foco, os estudos de Silva e Neves (2009) 

contam um pouco sobre as modificações no perfil do artesão – e do próprio trabalho 

artesanal, por extensão – desenvolvido a partir do século XVIII. Tais mudanças, sofridas 

principalmente a partir da Revolução Industrial, aconteceram não tanto no que diz respeito 

ao produto final em si (que em muitos casos tem se mantido quase inalterado), mas sim no 

que tange à forma de produção, à divisão do trabalho e à relação com o mercado. Os 

autores citados comentam que, devido à necessidade de produzir peças mais baratas para 

assim conseguir concorrer com os produtos industrializados, os artesãos ao final do século 

XX passaram a se assemelhar a um operário de manufatura (p. 466), extraordinariamente 

especializados e repartidos quanto às etapas de trabalho. Assim, dissipou-se talvez por 

completo aquela particularidade relativa à proximidade do artesão com o seu trabalho, que 

acompanhava do início ao fim o processo de produção de cada artefato, e o trabalho 

artesanal adquiriu uma nova configuração.  

Uma séria consequência de tais modificações é que essa característica que poderia 

parecer intrínseca ao trabalho artesanal – a de o trabalhador participar de todas as etapas do 

processo produtivo – tem-lhe sido subtraída. De acordo com o que entendemos dos estudos 

de Marx (1844/1974), acreditamos que tal mudança destacada por Silva e Neves (2009) 

esteja resultando em uma ampliação da alienação e do isolamento desses trabalhadores, 

uma vez que a partir dessa nova forma de organização o trabalho se torna cada vez mais 

externo ao trabalhador, que passa a se identificar menos com seu produto final e vê 

minguando a capacidade de calcular o valor de sua mercadoria. E esse processo, de acordo 
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com o pensamento marxiano, culmina no empobrecimento tanto do trabalhador quanto do 

produto. 

Porém, segundo o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC, 2002), 

num cenário industrial de repetição e indiferenciação, os produtos artesanais ainda têm se 

destacado pela originalidade, justamente por serem expressões de uma determinada 

cultura. O artesanato ganha sob esse aspecto um valor de tradição, sendo descrito como 

uma linhagem de conhecimento que vai passando de pai para filho, de mestre para 

discípulo (p. 7). Esse tipo de atividade artesanal típica é muito comum na microrregião de 

São João del-Rei, onde o apelo à tradição tenta impulsionar as vendas. 

Vieira Filho, Duarte e Souza (2006, p. 7), em estudo sobre alguns impactos do 

turismo na cidade de Tiradentes – que integra a microrregião estudada –, afirmam, 

contudo, que a arte e o artesanato podem ou não representar a cultura da região onde se 

desenvolvem, dependendo dos significados construídos presentemente e a ela atribuídos 

por determinada população muito mais do que da conservação das formas estéticas, 

técnicas e de organização da produção. Segundo os autores, a produção de milhares de 

cópias de um mesmo produto artesanal, apoiada numa suposta tradição local e no caráter 

de autenticidade atribuído pelos visitantes a esses artigos, pode estar na verdade em 

desacordo com a identidade local.  

De acordo com Andrade (1938), o artesanato corresponderia à parte técnica da arte, 

aquela que se pode ensinar. Segundo as definições dos artesãos entrevistados nesta 

pesquisa, artesanato pode ser a produção de peças semelhantes às obras de arte, mas com 

menor elaboração, ou feitas em larga escala (seguindo uma linha de produção), através de 

uma produção mecânica (sem que o artesão pare para perceber o que está fazendo). 

Configura-se para alguns como algo semelhante à indústria, para outros como um simples 

conhecimento da técnica, mas sem sentimento envolvido na realização do trabalho. 

Destaca-se no ideário dessas pessoas, de uma forma geral, o caráter de repetição, em 

contraposição à arte, relacionada à criação de peças únicas. 

Sennett (2008/2012, p. 19) trata da habilidade artesanal como um estilo de vida 

que subsiste ainda na sociedade industrial. Assim, tal habilidade se refere a um impulso 

humano básico e permanente, o desejo de um trabalho benfeito por si mesmo. Indo muito 

além do trabalho manual ou do manejo da habilidade técnica, o autor destaca a figura do 

artífice. Mais que um artesão, o artífice explora essas dimensões de habilidade, empenho e 

avaliação de um jeito específico. Focaliza a relação íntima entre a mão e a cabeça. Todo 

bom artífice sustenta um diálogo entre práticas concretas e ideias (p. 20). Dessa forma, o 
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autor busca delimitar outro tipo de trabalhador manual, devido ao leque de possibilidades 

do fazer artesanal e à evidente necessidade de diferenciação entre eles.  

Com base no exposto, podemos notar que as acepções sobre o tema artesanato 

podem variar, havendo um amplo espectro de produtos e atividades que são usualmente 

classificadas como artesanais. Para fins de uma definição mais formal, criou-se no Brasil a 

Portaria nº 29, de 5 de outubro de 2010, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior, que estabelece a base conceitual do artesanato. O artigo 4º da mesma 

define artesanato como  

[...] 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.  

Da mesma forma, artesão é aquele 

[...] 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. 
(Portaria nº 29, 2010, art. 2º) 

Percebemos, dessa forma, uma estreita ligação do artesanato com a cultura e a 

tradição de um povo, podendo tal atividade conter a capacidade de destacar assim certas 

peculiaridades regionais. Por essa especificidade do objeto de pesquisa, as análises 

desenvolvidas neste trabalho se referem estritamente ao artesanato no contexto brasileiro, 

na época atual, focalizando especificamente a realidade dos artesãos entrevistados na 

microrregião de São João del-Rei – Minas Gerais – dessa forma, qualquer generalização de 

tais análises para outros contextos mereceria mais investigação e cuidado redobrado.  

Dada essa relação entre artesanato, cultura e tradição, a produção artesanal parece 

indicar uma preferência, uma valorização do produto tradicional, que caminha de mãos 

dadas com a história de uma região. Por conta dessa característica, também 

especificamente na microrregião de São João del-Rei, podemos perceber que algumas 

cidades se destacam por sua tradição ou especialização em um determinado produto 

artesanal, como ocorre com os trabalhos em tear de Resende Costa, os produtos em couro 

de Prados ou as peças feitas em estanho de São João del-Rei. 

No entanto, segundo Vieira Filho, et al. (2006, p. 6), apesar de constituírem 

elementos da cultura material de um povo, certos tipos de artesanato podem desaparecer 

ou ter seu significado e formas alterados pela comercialização – como foi o caso da 
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extinção de alguns ofícios artesanais como a ourivesaria e o trabalho com a prata, em 

Tiradentes, devido à crise gerada pela profusão de imitações rudimentares. 

Observamos que os artesãos têm se dividido, grosso modo, entre dois grupos, 

configurando formas diferentes de lidar com esse aspecto da tradição artesanal e 

conferindo a ela, assim, dois caminhos. O primeiro levaria à perda daquele significado 

inicial, que teria levado um dia os artesãos da região a produzirem aquele produto, restando 

então a mera repetição para fins de venda, sob o amparo da tradição – tendo como 

exemplo o ocorrido na cidade de Tiradentes, segundo Vieira Filho et al. (2006). Tradição 

não se refere, no entanto, à repetição do passado. Ela é constantemente interpretada e 

traduzida do passado para o presente. Uma das formas de construir essa ponte 

passado/presente é o trabalho de criação artística e sua originalidade (p. 7). Portanto, o 

segundo caminho partiria da reinvenção, resgate ou revitalização de tais produtos, 

adquirindo novos significados para a comunidade e levando ao fortalecimento da 

identidade da mesma. 

Embora apresente diversas particularidades, como as que foram descritas acima, o 

trabalho artesanal também está ligado a uma raiz comum, universal, que é a grande 

categoria chamada trabalho. Está, dessa forma, submetido às regras do mercado, uma vez 

que esse trabalho também se decompõe em um produto, que se transforma, 

inevitavelmente, em mercadoria, cumprindo sua finalidade de sustentar o mercado e o 

próprio trabalhador. De acordo com os escritos de Marx (1867/1996), entendemos 

mercadoria como um objeto útil, capaz de satisfazer quaisquer tipos de necessidades do 

homem – sejam elas físicas ou psíquicas – e que por isso possui um valor de uso. Mas à 

medida que o produto se torna mercadoria, ele se iguala a tantos outros de espécie diferente 

em princípio, para que possa ser estabelecido o seu valor de troca. É nesse ponto que o 

trabalho humano contido no produto também se iguala: tornados mercadoria, qualquer 

atividade laboral e também o produto da mesma se tornam mera expressão de trabalho 

humano indiferenciado (p. 186). 

O trabalho não é, como já alertava Marx (1867/1996), isolado em si mesmo, 

distinto da sociedade em que está contido. Assim também, a relação de valor tanto do 

trabalho quanto do produto transmutado em mercadoria tem propriedades sociais, ou seja, 

varia na mesma proporção em que se modifica a sociedade em que se insere. A visão de 

sociedade que nos ampara este trabalho parte de autores da Teoria Crítica da Sociedade, 

mais especialmente Herbert Marcuse, filósofo que teceu significante obra crítica ao sistema 

de ideias dominante na sociedade industrial – a sociedade cujo sistema econômico se 
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baseia na indústria, na máquina, e que foi extremamente desenvolvida a partir do final do 

século XVIII, com o advento da Revolução Industrial. 

Assim, desde a Revolução Industrial, como lembra Sennett (2008/2012, p. 50), a 

máquina parece constituir uma ameaça ao trabalho do artesão-artífice. A ameaça tinha 

um caráter físico; as máquinas industriais nunca se cansavam, faziam o mesmo trabalho 

hora após hora sem reclamar. Percebemos, no entanto, que não a tecnologia em si, mas o 

uso que dela se faz tem trazido consequências danosas à vida de um grupo. E esse uso tem 

se padronizado de forma a modificar aspectos da estrutura social e se enrijecer como 

ideologia. Para Marcuse (1941/1998, p. 77),  

A utilização lucrativa do aparato dita em larga escala a quantidade, a forma e o 
tipo de mercadorias a serem produzidas e, através deste modo de produção e 
distribuição, o poder tecnológico do aparato afeta toda a racionalidade daqueles a 
quem serve. Sob o impacto deste aparato, a racionalidade individualista se viu 
transformada em racionalidade tecnológica.  

Nessa conjuntura, o tempo (encarado de forma subjetiva) tem uma importância 

fundamental: a temporalidade proclamada pela sociedade do consumo e incorporada por 

seus personagens, especialmente através dos meios de comunicação de massa, traz sempre 

a característica da urgência.  O notório e poderosíssimo imperativo compre já é comumente 

incrementado pela da ameaça da escassez: Compre antes que acabe. Ou melhor: Consuma! 

Conforme explicam Battisti, Taranto, Bazzo e Pereira (2011), a sociedade do 

consumo passou de uma etapa da industrialização na qual os bens eram difíceis de serem 

fabricados (até o final do século XIX) para uma fase de economia mais aquecida e 

globalizada, na qual, devido à baixa do custo de produção possibilitada pelo avanço da 

tecnologia, os produtos se tornaram mais baratos e acessíveis inclusive às classes mais 

pobres. Para manter esse status, a qualidade deixou de ser uma preocupação primordial no 

momento da produção. Nessa nova fase, em franca expansão ainda no século XXI, a 

fórmula para o lucro está em gastar o menor tempo e investimento possíveis, obtendo a 

máxima produção.  

Para tanto, conforme Battisti, et al. (2011), a competitividade entre as empresas foi 

ainda mais estimulada, como forma de incentivo à produtividade com o intuito de 

assegurar a sobrevivência da indústria – principalmente na difícil época que se seguiu à 

crise da economia mundial, irrompida em 1929. Mas o modelo competitivo, tendo 

promovido o sucesso da recuperação da economia, propagou-se para as ações individuais e 

o pensamento de toda uma sociedade ancorada nos mesmos princípios. Hoje, o que 

podemos perceber é que o aspecto que essa competitividade assumiu aflige e desarticula os 
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artesãos, causando o afastamento dos companheiros e uma sensação amarga da disputa por 

algo que poderia ser dividido entre todos. 

Com o objetivo de assegurar um mercado de consumidores cativos, desenvolveram-

se ainda no último século outras ideias mirabolantes, como destacam Battisti et al. (2011, 

pp. 2-3; aspas e itálicos no original): 

Estava o cenário, nas décadas de 1930 e 1940, preparado para o surgimento da 
estratégia da “descartalização” – a ideia de produzir bens que, mesmo cumprindo 
satisfatoriamente as necessidades do usuário, durassem um período de tempo 
premeditadamente curto, tornando-se de alguma forma inúteis: a obsolescência 
programada. [...]  
Ao diminuir o tempo de vida dos produtos, alcançou-se o objetivo de equilibrar a 
produção em grande escala com um consumo também em grande escala. Aquilo 
que antes era passado de pai para filho, passou a ser destinado diretamente ao 
descarte – processo repetido inúmeras vezes pelo consumidor “engajado”. Esse 
novo consumidor, construído pelo marketing, passou a ser ensinado a sempre 
desejar novos bens, bens estes que sempre prometem mais que o anterior: mais 
status, mais liberdade, mais conforto, mais satisfação, mais felicidade. 

A situação atual do trabalho artesanal também foi tratada nos estudos de Salgado e 

Franciscatti (2011, p. 286; aspas no original), de acordo com os quais as exigências do 

mercado que se refletem na produção industrial. Esse paradigma apenas finge buscar “o 

novo”, reiterando a falsa promessa da sociedade de realização do indivíduo por meio da 

diferenciação. Mas, em sua essência se situa, na realidade, a repetição das formas e a 

manutenção da ordem social de modelo capitalista.  

Dessa forma, de acordo com as ideias de Marcuse, a racionalidade tecnológica 

(ideologia da sociedade industrial) abarca tanto as relações de mercado como também as 

subjetividades, as formas de ser e pensar do homem nessa coletividade. Isto é, para 

alimentar esse mercado de intensa demanda, as pessoas passam a raciocinar como 

máquinas, buscando o maior desempenho possível, a maior produção, em tempo recorde – 

pouco importando o desgaste de sua estrutura. Segundo Soares (1999, p. 128), Marcuse 

buscou demonstrar que tal ideologia representa uma gradual e dramática re-definição da 

natureza da racionalidade, por uma integração gradual de todas as esferas da existência à 

racionalidade tecnológica. Pouco a pouco, a ideologia da sociedade industrial avança 

sobre os indivíduos, dominando-os todos, desde o trabalho até a vida privada, pautando 

seus hábitos, seus valores, suas crenças.  

Embora denominada como racionalidade tecnológica, a ideologia da sociedade 

industrial é vista por Marcuse (1964/1967) como irracional, uma vez que seus resultados 

para a própria sociedade que a professa são, ao passo do crescimento da produtividade, o 

arrasamento da própria sociedade e até o risco de extinção da mesma – que pode ser 



O fio da memória na tessitura de um ofício 
Ana Paula Rocha Guanais – PPGPSI/UFSJ 

 

14 

acompanhado com mais alarme neste desolado início de século. O pensamento também se 

sujeita e se conforma aos desígnios da cultura afirmativa, promovendo a preservação da 

miséria em face de riqueza sem precedente e minando as esperanças de transformação 

social (pp. 16-17).  

Assinalando o duplo caráter do desenvolvimento do capitalismo, Covre (1998) 

mostra que foi a partir das revoluções da burguesia em ascensão que se conquistaram os 

mais importantes direitos humanos dos tempos atuais (como a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, em 1948, e as Constituições das nações, inclusive a brasileira, de 

1988). Assim, a conquista dos direitos civis, sociais e políticos tem suas raízes na 

burguesia e no capitalismo. Dialeticamente, como consequência do avanço deste último, 

vemos hoje a ideologização desses direitos: eles continuam a existir, mas como bens 

inalienáveis de sujeitos alienados. Onde todos têm direitos, nada mais há para ser 

requerido, apesar de continuarem abertas as feridas da miséria, da repressão, do 

esgotamento do sujeito no trabalho, da desigualdade de classes, das más condições de vida 

e de saúde. Se a passagem do sistema feudal para o capitalista significou um passo – e 

largo – rumo à igualdade e à liberdade humanas, outros mecanismos inerentes à própria 

estrutura do sistema adotado desviaram a caravana da humanidade a um falso oásis. Ou 

melhor dizendo: a uma miragem.  

Para evitar demais engodos sob o aspecto de liberdade é que Marcuse (1964/1967) 

vislumbra a necessidade de uma transformação social verdadeira, que abarque toda a 

organização do trabalho, das instituições, das formas de pensar e sentir do homem – enfim, 

a construção de uma existência humana diferente. No entanto, os mecanismos elaborados 

de controle da própria sociedade industrial reprimem, de acordo com o autor, o 

desenvolvimento de tais formas inovadoras. Em face à torrente de necessidades básicas 

não realizadas dos homens, muito bem expressas em seus direitos, desenvolveu-se a partir 

da cultura um mecanismo de escoamento: o que Marcuse denomina cultura afirmativa.  

A chamada cultura afirmativa é aquela que impera na sociedade onde o capitalismo 

lidera (na sociedade industrial). Tal cultura, cujo fundamento se encontra na época 

burguesa, levaria gradativamente a uma supervalorização do mundo espiritual, do bom e 

do belo como valores próprios da alma, opondo a essa ideia o mundo material, do corpo e 

das necessidades básicas. Dessa forma, os anseios do homem comum estão salvaguardados 

e encontram uma falsa possibilidade de realização, através do aspecto espiritual que, nos 

homens bons, deve se sobrepor ao material. 
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De acordo com Marcuse (1937/1997), a cultura afirmativa tem sua base numa cisão 

secular: a separação entre teoria e práxis, entre os conhecimentos necessários à existência 

cotidiana e o conhecimento filosófico, que não existe para nenhum fim externo – chamado 

teoria pura. A cultura afirmativa derivou desse segundo tipo de conhecimento, 

profundamente celebrado pelo pensamento aristotélico, cuja lógica constituiu em grande 

parte o cerne do pensamento filosófico ocidental. O resultado da adesão dos sujeitos a ela é 

o enquadramento da felicidade e do espírito num plano à parte da cultura (Marcuse, 

1937/1997, p. 90). 

Através da cultura afirmativa, segundo Marcuse (1937/1997, p. 95), 

[...] o mundo espiritual é retirado do todo social e por essa via a cultura é elevada 
a um (falso) coletivo e a uma (falsa) universalidade. Esse segundo conceito de 
cultura [...] joga o mundo espiritual contra o mundo material, na medida em que 
contrapõe a cultura enquanto reino dos valores e dos fins autênticos ao mundo 
social da utilidade e dos meios.  

Esse outro mundo espiritual inaugurado pela cultura e que está para além dela, em 

que supostamente podem viver todos os que a ela aderirem, é infinitas vezes melhor que a 

realidade pautada pela luta diária pela sobrevivência. O suposto mundo da cultura 

afirmativa é acessível a todos; nele todos são igualmente capazes de serem grandes 

homens, livres e felizes a partir do interior, sem que para tanto seja necessário transformar 

a realidade (Marcuse, 1937/1997, pp. 95-96).  

O mecanismo da cultura afirmativa abrange também o mercado, expressando-se 

estrondosamente através da propaganda. Aos insatisfeitos com a felicidade espiritual, a 

sociedade da abundância oferece alternativa: mais e mais produtos, sempre inovadores, que 

estão à disposição nas vitrines, prontos para o consumo. As mercadorias se traduzem em 

formas de se alcançar a satisfação e a felicidade, e até mesmo a cultura se torna mercadoria 

passível de barganha. Uma vez que as pulsões3 não encontram nas mercadorias satisfação 

real, e na impossibilidade de se ligarem aos seus verdadeiros objetos, cria-se um refugo 

que assume muitas vezes a forma de angústia ou de um vazio existencial, que clama por 

mais satisfação e mais mercadorias. Sem perceber que a possibilidade de satisfação não 

está no meramente material e que a realização espiritual proposta pela cultura afirmativa 

está aquém do mínimo que um indivíduo necessita e merece, segundo seus direitos, a 

                                                 
3 O termo pulsão (Trieb) pode ser definido, com base na obra freudiana, como uma pressão ou força (carga 
energética, fator de motricidade) que faz tender o organismo para um alvo. Segundo Freud, uma pulsão tem 
a sua fonte numa excitação corporal (estado de tensão); o seu alvo é suprimir o estado de tensão que reina 
na fonte pulsional; é no objeto ou graças a ele que a pulsão pode atingir o seu alvo. Uma pulsão assinalará 
sempre certa impulsão para a descarga de um quantum de excitação excessiva (Laplanche & Pontalis, 
1982/1992, pp. 506-507).  
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sociedade se devora compulsivamente4. E o consumo de produtos se torna consumo 

exagerado, ou consumismo. 

Por isso, essa é também a cultura do novo, do fugaz, na qual existe cada vez menos 

espaço para o que é velho. Ao menor sinal de angústia, busca-se uma nova mercadoria ou 

uma nova ideologia, sempre carregada de promessas de autorrealização e proclamada pelos 

meios de comunicação em massa. Assim, a cultura apela sedutoramente para que se 

troquem os móveis e as roupas a cada estação do ano, apesar da iminente escassez de 

matérias-primas e a incapacidade do planeta em conter tanto lixo. Devem-se renovar 

também continuamente as ideias, o corte de cabelo, o carro, o trabalho e as relações 

pessoais; a ordem é adaptar-se a um mundo em constante movimento. O tempo é escasso, 

pois não é o tempo do homem, mas o tempo frenético da máquina. Mas esse movimento 

em ritmo acelerado no trabalho, nas relações comerciais e pessoais força uma adaptação 

que pode ir além da capacidade de elaboração afetiva e reflexiva do ser humano, 

atropelando seus processos biológicos e psíquicos.  

 

 

2. Artesanato ou arte 

É NESSE CONTEXTO – da sociedade industrial altamente desenvolvida, da cultura 

afirmativa e da aclamação da novidade – que sobrevive até hoje a atividade artesanal. No 

embate entre o tradicional e o moderno, entre a rapidez da produção em série e o produto 

muitas vezes individualizado e feito peça a peça, entre a arte e a reprodução, alguns 

produtos artesanais se encontram hoje numa posição limítrofe. Nesse contexto, por um 

lado, dada a grande elaboração e criatividade empregadas no processo de sua concepção, 

fica difícil por vezes estabelecer uma diferenciação entre um produto artesanal e um 

artístico. Por outro lado, muitos desses artigos trazem ainda de forma bastante marcante a 

característica da utilidade, sob o signo da qual o artesanato teria se desenvolvido.  

Segundo Gullar (1994), a distinção mais clara entre arte e artesanato veio com o 

Renascimento, quando se desintegraram os canteiros de obra das construções das igrejas 

medievais, que abrigavam o trabalho de todos, de forma coletiva. No prefácio de sua obra 

ao leitor de língua portuguesa, Rugiu (1988/1998) mostra que essas duas formas de 

                                                 
4 O termo compulsão (Zwang) se refere ao tipo de conduta que o sujeito é levado a realizar por uma 
imposição interna. Um pensamento (obsessão), uma ação, uma operação defensiva, mesmo uma sequência 
complexa de comportamentos, são classificados de compulsivos quando a sua não-realização é sentida como 
tendo de acarretar um aumento de angústia (Laplanche & Pontalis, 1982/1992, p. 86). 
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trabalho, durante muitos séculos, eram uma coisa só, definida somente como arte. Quando 

o saber fazer foi desprezado, como saber oficial, em relação ao saber raciocinar, numa 

época em que a necessidade de trabalhar para viver era algo circunscrito aos servos, os 

trabalhos manuais foram rebaixados em relação aos intelectuais e essas duas atividades se 

distanciaram.  

Os produtos artesanais foram tomando desse modo, ao longo da história, um caráter 

diferente do que se denominou como arte. Assim também parecem permanecer nos dias 

atuais: uma luminária, um pano para a mesa da cozinha, um cabideiro, uma colcha, um 

tapete ou uma boneca – enfim, produtos de uso cotidiano, mas feitos à mão e com esmero, 

apresentando um apelo à beleza cunhado em suas formas. Há também aqueles objetos 

decorativos, feitos com a finalidade única de enfeitar o ambiente, mas geralmente mais 

simplificados que uma obra de arte, podendo até mesmo representar uma réplica de outro 

produto original.  

Gullar (1994) destaca o fato de que, já em algumas sociedades tribais da 

Antiguidade, o trabalho artesanal era tomado como uma atividade inferior, muitas vezes 

mais apropriado às mulheres. Depois, na Grécia Antiga, essa visão ainda se manteve, 

porém já com alguma distinção entre os objetos produzidos para o uso rotineiro e outros, 

como a pintura ou a escultura, nas quais se expressavam motivos de exaltação aos deuses e 

heróis de sua mitologia. Percebemos que, como tantas mercadorias, o produto artesanal 

sofreu e ainda sofre, nesta organização social, as consequências da cisão entre o útil e o 

belo. Tanto o trabalho quanto o trabalhador e seu produto têm sido por essa razão, dentre 

outras, desvalorizados em relação ao trabalho e ao produto artísticos, sob o domínio do que 

mais recentemente (em termos históricos) se denominou como cultura afirmativa. Fundado 

sobre uma ideologia que reafirma constantemente, ainda hoje, o chavão da impureza 

daquilo que é mundano, o mundo real, da vida diária, se choca de maneira hostil com o 

espiritual sublimado.  

Marcuse (1937/1997, pp. 91-92; aspas no original) comenta que, nesse contexto, 

sob o comando da mercadoria,  

[...] o bom, o belo e verdadeiro transcende esta vida. E quando sob esta forma se 
produz tudo o que é necessário à conservação e à garantia da vida material, o 
restante naturalmente é “supérfluo”. Tudo que é propriamente importante para os 
homens, as verdades supremas, os bens supremos e as felicidades supremas, são 
um “luxo”, distanciando-se por um abismo do sentido do que é necessário. 

Assim, as alternativas do artesão frente a esse impasse têm sido escassas. Ele pode 

se conformar com a pouca valorização de seu trabalho (atitude frequentemente percebida 
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nos relatos), ou se valer da linha tênue que separa o artesanato da arte e aproximar a sua 

atividade de um fazer artístico, buscando uma maior valorização de sua obra enquanto 

mercadoria. Dessa forma, algumas criações artesanais que resultam dessa segunda opção 

parecem carregar a pretensão (direta ou indiretamente) de unir dois mundos separados 

desde a Antiguidade Clássica. Em decorrência desse conflito secular e da dificuldade de o 

artesanato – enquanto produto e enquanto prática – definir-se como tal, é a própria 

identidade do artesão – enquanto indivíduo e enquanto classe – que se mostra incerta.  

Na busca por diferenciação, o fazer artesanal caminha, muitas vezes, de mãos dadas 

com o lúdico e, nesse sentido, pode representar um movimento de resistência aos desígnios 

da ordem em que se acha. No entanto, pelo que parece, não tem se mostrado capaz de 

contestar efetivamente as relações materiais – visto que, para sobreviver à concorrência 

dos produtos importados, industrializados, chineses ou indianos, sua estratégia diversas 

vezes tem sido se assemelhar a eles, seja na forma do produto ou no trabalho dividido, 

especializado e cada vez mais rápido. Essa atitude catastrófica, ao mesmo tempo em que 

degenera, pela pressa na fase da produção, o produto final no que diz respeito à qualidade, 

tornando-o cada vez mais pura mercadoria vulgar da linha de produção, também rebaixa o 

valor do trabalho humano, aproximando-o cada vez mais, nos termos de Marx (1867/1988, 

p. 168), de uma simples gelatina de trabalho humano indiferenciado, ou seja, dispêndio de 

força de trabalho humano, sem consideração pela forma como foi despendida. 

Como resultado de todo esse processo de rebaixamento, uma quantidade bem maior 

de produtos com qualidade inferior são postos à venda. Para o mercado, a concorrência se 

acirra e os preços caem; para o trabalhador, as horas de trabalho invadem mais e mais as de 

descanso e lazer, e os homens se isolam um tanto mais de si mesmos e dos outros. Tornam-

se menos homens e mais máquinas, desgastam-se física e mentalmente, alienam-se e se 

distanciam ainda mais da busca pela verdadeira satisfação, que exigiria não a adaptação a 

esta ordem, mas sim a exigência de uma mudança efetiva nas relações materiais de 

existência, de uma nova vida, de uma nova forma do trabalho e do prazer (Marcuse, 

1937/1997, p. 100). 

A esse indivíduo cada vez mais alienado e isolado, a cultura afirmativa oferece a 

ideia de coletividade, em que cada um já está, sem esforço, inserido: o povo, a nação. 

Desconsideram-se, assim, as diferenças particulares, e nesse processo as singularidades 

individuais e culturais se fundem no pensamento uno da cultura global. Dessa forma, pelo 

que percebemos muitas vezes no panorama atual do artesanato na microrregião de São 

João del-Rei, pouco tem importado que a confecção de um determinado artesanato faça 
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parte de uma cultura específica, regional. A apropriação desse produto e de suas técnicas 

de produção por novos artesãos e comerciantes, visando antes de tudo ao lucro e não raro 

desprezando a cultura em que sua produção se originou, tem trazido como consequências a 

deturpação ou até a extinção de tal cultura, ocultas sob o aspecto de integração a uma 

cultura universal, globalizada.  

Através da fusão/dissolução das culturas particulares nesse todo que é a cultura 

global, algumas referências individuais têm se desfeito, sendo imediatamente substituídas 

por outras, oferecidas de bom grado pela cultura afirmativa. Ecléa Bosi (2004), tendo como 

base os estudos de Simone Weil, descreve o processo de abandono da cultura de origem e 

inserção em outra maior e externa – muito comum em alguns grupos de imigrantes – como 

desenraizamento. De acordo com Bosi (2004, p. 175), citando Weil, 

O enraizamento é talvez a necessidade mais importante e mais desconhecida da 
alma humana e uma das mais difíceis de definir. O ser humano tem uma raiz por 
sua participação real, ativa e natural na existência de uma coletividade que 
conserva vivos certos tesouros do passado e certos pressentimentos do futuro. 

Aos desenraizados, a cultura da sociedade industrial oferece falsas raízes, objetos e 

ideologias que teriam o poder de restaurar aqueles laços sociais partidos. Mas a função da 

inserção nessa falsa coletividade, como lembra Marcuse (1937/1997), é tornar suportáveis 

a renúncia e o enquadramento do indivíduo nessa forma de organização, para a 

manutenção do status quo do sistema embasado na expropriação da força de trabalho e na 

renúncia pulsional de cada um. 

Ainda que o fazer artesanal tenha a capacidade de se aproximar do lúdico – 

podendo sinalizar assim alguma resistência ao processo de adesão total a essa ordem, 

através da persistência na busca de prazer, ainda que inserido no mundo do trabalho –, não 

podemos ainda dizer que a atividade destacada satisfaça os impulsos libidinais. Numa 

ordem dualista, trabalho e prazer são pares de opostos, e como tais, seu casamento poria 

abaixo toda a sociedade que os originou. A questão pode parecer controversa, sobretudo 

quando ouvimos relatos sobre o prazer que o trabalho artesanal proporciona. Mas, de 

acordo com Marcuse (1955/1975), o prazer em si não é indicativo de gratificação instintiva 

primordial. Ele seria, assim, secundário, decorrente da satisfação de outras necessidades e 

poderia, como tal, demonstrar mais regressão do que o pensamento que se nega a aclamar 

uma realidade absurda. Assim, estando a humanidade ainda governada pelo princípio do 
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desempenho5, o papel do trabalho é sim o de satisfazer necessidades, mas de forma indireta 

(por exemplo, através da gratificação em forma de salário). A possibilidade de um trabalho 

realmente libidinal, conforme o autor, é rara, e só pode ocorrer fora ou à margem do 

mundo de trabalho – como hobby, passatempo, divertimento, brinquedo ou numa situação 

diretamente erótica (p. 191). 

 

 

3. Uma questão de estética 

DE ACORDO COM MARCUSE (1977/2007), seria necessária outra realidade, que 

privilegiasse o surgimento de um novo tipo de sensibilidade, para que então trabalho e 

prazer possam caminhar pareados. Essa nova sensibilidade poderia se desenvolver por 

meio da formação estética, definida pelo autor como 

[...] o resultado da transformação de um dado conteúdo (facto atual ou histórico, 
pessoal ou social) num todo independente: um poema, peça, romance, etc. [...] A 
transformação estética é conseguida através de uma remodelação da linguagem, 
da percepção e da compreensão, de modo a revelarem a essência da realidade na 
sua aparência: as potencialidades reprimidas do homem e da natureza. (p. 18) 

O autor acredita firmemente no potencial político-transformador da dimensão 

estética, agindo neste mundo através da negação da realidade hodierna e do vislumbre de 

um outro mundo. Este outro mundo, expresso em diversas obras através da estética, seria 

ainda uma projeção, um constructo imaginário do que poderia vir a ser um dia a realidade. 

Entretanto, tal projeção torna-se autônoma e verdadeira em si mesma, conquanto aponte 

para a emancipação humana localizada para além da organização social governada pelo 

capitalismo avançado. 

Voltamos, neste ponto, ao dilema da diferenciação entre a arte e o artesanato. Trata-

se de uma questão de difícil resolução e que tem envolvido artesãos e artistas, fomentando 

também alguns debates no âmbito teórico. Segundo o SENAC (2002), a obra de arte seria 

um produto único, original, na criação do qual o autor se vale especialmente da expressão. 

Na produção do artesanato, pelo contrário, o artesão poderia lançar mão da cópia ou 

adaptação de um objeto comum (que já existe no mundo) e no qual se destaca o caráter 

utilitário. Pelo que podemos perceber, o aspecto crucial de tal diferenciação, sob este ponto 

de vista que será doravante adotado neste trabalho, parece ser então a questão da criação e 

                                                 
5 Ao perceber que a ideia do princípio de realidade de Freud não diferenciava adequadamente as vicissitudes 
biológicas e as histórico-sociais dos instintos, Marcuse (1955/1975, p. 51) cunha a expressão princípio do 
desempenho, buscando descrever a forma histórica predominante do princípio de realidade. 
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da cópia – sendo a criação mais concernente ao processo artístico e a cópia referente ao 

processo artesanal. 

Devemos estar cientes, porém, que a definição citada não parece ser capaz de 

abarcar a complexidade do fato quando este passa a ser observado mais de perto, uma vez 

que até no âmago da produção artística e artesanal existem diferenciações, por exemplo, 

quanto à qualidade da obra. Podem existir obras de arte autênticas e não-autênticas, 

conforme explica Marcuse (1977/2007), assim como há produções artesanais em que 

podemos perceber mais ou menos diferenciação, qualidade e criatividade. Alguns produtos 

artesanais, inclusive, segundo relatos, são engendrados a partir do potencial criativo do 

artesão, sem usar em qualquer momento o recurso da imitação.  

Podemos pensar, então, que a arte e o artesanato, tendo partido de uma raiz comum, 

distanciaram-se nos últimos séculos, num aspecto geral. Porém, no particular, ainda podem 

estar um pouco mais entrelaçados na produção de alguns artesãos do que na de outros – 

resultando numa produção artesanal mais próxima da arte no caso dos que não utilizam a 

cópia e conseguem um resultado estético especial, e outra mais apartada, quando se volta 

prioritariamente para a reprodução manual dos objetos do mundo.  

Artesão, de acordo com Rugiu (1988/1998), é um termo relativamente recente, que 

não existia, até o século XV (antes disso todos os que se dedicavam ao trabalho de 

produção de peças úteis ou belas de forma manual eram chamados de artistas, ou artífices). 

Assim como Rugiu, Marcuse (1977/2007) também localiza o processo de separação entre 

trabalho manual e intelectual como ponto fundamental do distanciamento entre artesanato 

e arte. A partir de então, a arte – não só sua produção, como também a recepção – teria se 

ligado às camadas mais altas da sociedade, ou seja, à elite. Ora, se a arte foi historicamente 

destinada aos dominantes, depreendemos daí que o artesanato foi o restolho dos 

dominados. E a classe dos artesãos, inferiorizada já desde tempos idos e carregando por 

isso, nos dias de hoje, a marca de uma identidade indefinida, poderia sim guardar um 

potencial para a formação estética – já que a estética de uma obra não se analisa 

considerando a classe donde provém o criador, pois não depende dela, mas sim da 

mensagem contida na própria obra, da forma como repassa essa mensagem e do processo 

de sua criação. Para Marcuse (1977/2007, p. 20), a forma estética tem ainda o poder de dar 

a palavra às vítimas. 

Pelo que podemos perceber, em seus escritos, Marcuse (1977/2007) parece apontar 

com mais firmeza não para a arte em si como potencialmente transformadora, mas para a 

dimensão estética presente em algumas obras de arte. Conforme Marcuse (1977/2007, p. 
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24), por muito correctamente que se tenha analisado um poema, uma peça ou um romance 

em termos do seu conteúdo social, as questões sobre se determinada obra é boa, bela e 

verdadeira, ficam ainda por responder. O próprio autor, chegando ao final de sua obra (e 

da produção teórica de toda uma vida), não julga que se possa decidir, mesmo através de 

minuciosa análise, se um determinado produto é realmente artístico, em verdade ou em 

qualidade estética – entenda-se por artístico aquele produto que possui um aspecto 

autônomo e negador da realidade em questão, como defende o autor. O que destacamos de 

fato na obra desse filósofo como algo potencialmente revolucionário é esse processo de 

expressão da realidade em um formato que se avulta diante das condições sociais e do 

próprio criador. Um tipo de linguagem muitas vezes utilizada na arte, mas não 

necessariamente restrita a ela: a linguagem da estética. 

Assim, a autenticidade da arte não está no fato de ter sido produzida por uma ou 

outra classe social, ou retratar a opressão, mas sim em sua dimensão estética. Logo, se o 

nome arte não diz sobre a qualidade do produto nem sobre as potencialidades inerentes ao 

seu processo de criação, da mesma forma, a ausência dessa designação não remeterá 

automaticamente o mesmo produto ao domínio do não-estético. 

Concluímos, enfim, que não a arte em si, mas a experiência estética, essa sim vem 

carregada de significado para Marcuse (1977/2007) – é nela que reside a sua esperança de 

uma transformação das subjetividades e até das relações sociais. Isso posto, seguindo os 

preceitos teóricos que referenciam este estudo, a discussão se determinado produto é 

artístico ou não, se é arte ou artesanato, torna-se improfícua – visto que não objetivamos, 

neste trabalho, a classificação dos produtos e/ou experiências dos artesãos entrevistados em 

artesanais ou artísticos. Não podemos, porém, fugir à discussão de uma questão tão 

presente, que, por assim dizer, insere-se no coração da atividade artesanal. Assim, devemos 

ter em mente que tal distinção existe, dando ênfase ao uso da expressão no caso de alguns 

produtos mais elaborados, mas não desconsiderando a capacidade de diversos artesãos 

produzirem peças com tais características. Dessa forma, privilegiamos, nas análises 

posteriores, a linguagem utilizada, o processo de produção e a mensagem que a obra de 

determinado entrevistado pode apresentar tanto para o artesão responsável pela peça 

quanto para o seu receptor. 
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CAPÍTULO II 

MEMÓRIA E PENSAMENTO 

 
 

NO INÍCIO DESTE SEGUNDO CAPÍTULO, buscamos apresentar, com o auxílio 

principalmente das análises de Herbert Marcuse, o panorama social que foi sendo moldado 

com base em uma organização industrial. Do mesmo modo como a cultura segue o arranjo 

das formas de produção – produção esta que adquiriu importância suprema na sociedade 

industrial – também o aparelho psíquico é levado a se adaptar ao modo de funcionamento 

dessa sociedade e, nesse processo, a reproduzi-lo. Chegamos ao argumento de que também 

a memória, como faculdade integrante da psique, é construída segundo o mesmo modelo, e 

sofre deturpações que a paralisam e a tornam inócua, não obstante seu grande potencial 

transformador. Nesse trajeto, passamos pelas definições de lembrança e memória, com 

base em Walter Benjamin, e pelas considerações de Ecléa Bosi, Theodor W. Adorno, José 

Leon Crochík e Sérgio Paulo Rouanet sobre a memória e a sociedade. 

Apresentamos, no segundo ponto, algo dos relatos coletados que constituiu o mote 

desta pesquisa, e também alguns resultados e discussões referentes à pesquisa de Bader 

Burihan Sawaia, que apresentam semelhança com o problema observado em relatos de 

artesãos da microrregião de São João del-Rei. Tecemos nesse ponto considerações sobre o 

hábito de trabalhar para esquecer. 

No terceiro ponto deste capítulo, procuramos delinear os contornos de uma relação 

entre as formas de atuação da consciência e a estruturação da memória. 

 

 

1. O tecido social em que se borda a memória 

BUSCANDO ATINGIR UM PANORAMA GERAL da sociedade industrial nas últimas 

décadas, Herbert Marcuse assinalou as modificações tanto no conceito de cultura quanto na 

própria cultura ao longo dos tempos, devidas principalmente ao enorme desenvolvimento 

do capitalismo no século passado. Seus estudos revelam que boa parte da humanidade tem 

estruturado um tipo de sociedade que, através de sua própria forma de organização, busca 

absorver contradições. Para Marcuse (1964/1967), o pensamento do homem dessa 

sociedade se torna unidimensional à medida que simula a conciliação de elementos opostos 
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intrínsecos à mesma sociedade, resultando na Consciência Feliz daquele que nela vive. 

Essa felicidade, no entanto, é ilusória, uma vez que deriva da atrofia dos órgãos mentais, 

incapacitados de perceber tanto as contradições quanto as alternativas para solucioná-las 

(p. 88). 

Pelo exposto, essa ideia de felicidade seria resultado não de um balanço das 

satisfações que o homem tem experimentado, mas de uma suposta ignorância do mesmo 

em relação aos pesares do mundo. Com isso, a consciência feliz promove o contentamento 

com pouco, bastando a ela um mínimo de gratificação secundária para que o indivíduo se 

sinta realizado. Através desse mecanismo, o mínimo se torna suficiente, e a mera 

sobrevivência adquire o aspecto de realização verdadeira. Pois, nas palavras de Crochík 

(2003, pp. 17-18),  

Deve-se considerar que se é feliz por ter um emprego, ou seja, por estar 
submetido ao capital, por poder satisfazer as necessidades criadas pelas 
necessidades de reprodução do capital, por poder ser admirado, isto é, invejado, 
pelos outros, pois isso permite a impressão de ser superior aos outros – e assim 
poder estar mais afastado das desgraças que a miséria material e psíquica 
possibilita; deve-se considerar que se é livre, autônomo, quando se consegue 
optar pelo mal menor, quando se pode decidir a qual senhor servir, sem a 
percepção de que todos os senhores são similares; deve-se considerar justo, 
quando formalmente a igualdade é mantida tendo por base a desigualdade.  

No âmbito do capitalismo avançado, no qual a vida humana segue em trilhos 

paralelos aos das leis do trabalho, ilude-se tanto o assalariado quanto aquele que trabalha 

por conta própria, sem que esteja diretamente à mercê de um patrão. Embora a posição de 

possuidor dos meios de produção possa trazer uma ideia de liberdade, também disfarça a 

sua realidade: no sistema capitalista, ser senhor do próprio trabalho não corresponde 

necessariamente a uma maior liberdade – pelo contrário, pode sinalizar nesse aspecto uma 

dupla posição de dominador e de dominado, assim como anunciou Marx (1844/1974). De 

acordo com as formulações do filósofo, esse tipo de trabalhador autônomo deverá se 

converter, como resultado das próprias relações de trabalho, em um pequeno capitalista, 

passando ele próprio a explorar o trabalho de outros. Caso contrário, recairá na condição de 

assalariado.  

É, por conseguinte, simplória a separação entre senhor e servo no que tange à 

liberdade e à felicidade: estão ambos, nessa ordem, submetidos ao princípio de 

desempenho, à alienação e à atrofia dos órgãos mentais e dos sentidos. O tempo para 

ambos é sentido como escasso, pois não é o tempo do homem, mas o tempo da máquina: o 

ritmo da máquina se imprime ao ritmo do trabalhador, seja ele braçal, intelectual, manual 

ou mesmo aquele que apenas comercializa um produto. No caso do trabalhador que 
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controla a todo momento o compasso da máquina, como as tecedeiras, ou quando não há 

máquina propriamente dita, como no bordar manual, podemos pensar que o que impera já 

não é mais o simples vai-e-vem da máquina em si, controlando os movimentos. É o 

compasso tão demarcado da sociedade industrial que já coordena todo o viver.  

Assim, do que podemos derivar das considerações de Crochík (2003), a 

racionalidade predominante nesta era é a do mundo administrado, em que o homem é o 

coordenador do trabalho e da vida. Ele age como máquina – controla, quantifica, analisa, 

classifica – e, entre os cálculos, perde a noção do valor da própria felicidade. Preso ao frio 

mundo das coisas, remodela sua relação com as pessoas e, assim como Marx (1844/1974) 

já assinalava, como resultante da alienação, o homem se afasta cada vez mais de si e dos 

outros homens. Seu mundo se esvazia, à medida que ele próprio abarrota o mundo das 

coisas. 

O que percebemos então é que a organização social tem se pautado prioritariamente 

pelo lucro, mas quem administra todo esse processo é o homem. Tal administração se 

sustenta sobre o eixo de si mesmo: o que faz girar a roda do maquinário é ainda a energia 

de seu próprio ser, pois, como se percebe das considerações de Nakamura (1997), se antes 

era o senhor que açoitava os escravos forçando-os ao trabalho, neste tempo o senhor foi 

introjetado e reside na consciência de cada um. Alcançou-se dessa maneira uma nova 

forma de controle sobre o corpo e o psiquismo, pseudo-voluntária e entusiasticamente 

aclamada como ideologia. A ideia de liberdade, dessa forma, se mantém como alucinação 

coletiva, ao passo que no cenário real as raízes da escravização se afundam. 

Com o desenvolvimento maior da racionalidade que permitiu tal controle, os 

trabalhadores talvez se encontrem, mais que antes, numa posição simultânea de senhores e 

servos de si mesmos. Uma representação caricatural dessa situação pode ser observada já 

na Odisséia de Homero (VIII a.C./2002), quando Ulisses, herói da astúcia, veda com cera 

as orelhas de seus homens para que não ouçam o canto das sereias e remem cada vez mais 

rápido. Enquanto isso, a ele, por próprio intento amarrado ao mastro do navio e impedido 

de seguir seus impulsos, só resta ouvir. Artifícios similares têm adotado os operários dessa 

sociedade – ulisseanos, são eles que administram a submissão do próprio corpo a trabalhos 

exaustivos, por meio de amarras ou bloqueios dos sentidos e de suas funções cognitivas.  

A cera colocada nos ouvidos dos remadores denota a imposição de uma lei 

burguesa fundamental: a de resistir, em prol do trabalho e através dele, à tentação da 

entrega aos prazeres do corpo. Respaldada pela condensação de temores originais, a 

ameaça aos que se entregam ao prazer, desconsiderando o governo do princípio da 
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realidade – ou princípio de desempenho, como prefere Marcuse (1955/1975) – ainda é a 

morte. Revela-se já nitidamente a imagem da absorção do corpo e das pulsões sexuais pelo 

trabalho. 

O tipo de trabalho de que trata especificamente este estudo – o do artesão – traz 

algumas peculiaridades em relação ao que é hoje o trabalho em tantos outros contextos 

(como a possibilidade de o trabalhador artesanal participar de todas ou quase todas as 

etapas da produção, do estabelecimento do preço e da venda do próprio produto, da compra 

da matéria-prima ou ter a propriedade sobre as máquinas e ferramentas utilizadas). No 

entanto, os efeitos da divisão social do trabalho que, de tão ampliados, já prescrevem o 

modo de organização da sociedade em geral, se impõem também a essas pessoas – força de 

trabalho –, e de forma bastante clara. Seu corpo e seu psiquismo se pautam inevitavelmente 

por tais diretrizes. 

Dada a organização do sistema, uma das faculdades psíquicas que tem sofrido a 

administração em prol e através do trabalho é a memória. Ela, como um produto do 

contexto social, acompanha necessariamente as relações e as formas de funcionamento do 

meio onde se encontra. Sobre esse tecido social, os fios da memória se enlaçam e marcam 

pontos mais firmes ou mais frouxos, que juntos poderão formar um belo bordado. 

Para fins de uma melhor explanação sobre o modo como se organiza essa faculdade 

humana, Walter Benjamin (1939/1975, p. 38) distingue duas formas de memória, ou duas 

maneiras de se lembrar dos acontecimentos: tomando emprestada de Marcel Proust a 

expressão mémoire involontaire, identifica a memória involuntária como tudo aquilo que 

pertence ao repertório da pessoa particular, isolada em todos os sentidos. Ela seria 

composta pelo que não foi vivido expressa e conscientemente. Dessa forma, a memória 

involuntária, assim chamada pela impossibilidade de ser permeada mediante uma simples 

determinação consciente, corresponderia a um agrupamento de experiências não-ordenadas 

pelo sistema consciente. Os conteúdos que compõem essa memória estariam, portanto, 

inconscientes, até que alguma situação inesperada um dia os desperte, trazendo ao 

recordador a impressão de que aquele acontecimento antigo que ressurge é algo que 

sempre lhe pertenceu, mas estava de alguma forma perdido. 

Por outro lado, a memória voluntária, também chamada simplesmente de 

lembrança, seria constituída pelo agrupamento dos dados obtidos através da intensa 

quantidade de estímulos a que se está exposto diariamente, estímulos estes recebidos pelo 

sistema consciente. São informações fugazes a respeito de fatos comuns, rotineiros, que a 

consciência se empenha em conservar por algum tempo a fim de que as pessoas possam se 
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orientar e cumprir suas tarefas ordinárias. É a memória da inteligência, de acordo com 

Gatti (2002, p. 95). Os conteúdos dessa lembrança não têm ligação mais profunda com 

sentimentos e seriam como produtos com prazo de validade curto, direcionados mesmo ao 

consumo imediato e ao desgaste, como convém à higiene mental. Se se permite a analogia, 

comparamos a lembrança a uma agenda de compromissos, enquanto a memória 

involuntária seria como um diário onde foram registradas um dia preciosas experiências. A 

agenda é substituída frequentemente, mas o diário pode ter estado guardado até mesmo por 

décadas em um antigo baú, até ser acidentalmente descoberto. 

A memória involuntária – que deste ponto em diante será nomeada somente 

memória – tem o poder de recolher o que foi vivido de forma subjetiva, aquilo que se 

sentiu no passado, inclusive o que objetivamente já pereceu. Através dela, podemos 

resgatar fragmentos de sensações únicas, perdidas no tempo-espaço, guardadas de forma 

tão profunda que podem ter escapado durante anos à consciência. Essa memória não 

guarda somente vivências agradáveis: uma jornada por seus domínios pode dar ao viajante 

a impressão de reviver alguns momentos dolorosos, varridos da instância consciente por 

motivo de defesa. A recordação desses momentos pode vir à tona de maneira involuntária 

(como o próprio nome diz), acidentalmente, pois segundo Gatti (2002), a memória ressurge 

através da identidade entre momentos ou sensações semelhantes, vividos em tempos 

diferentes. Assim, para alguns, a memória se apresenta como um monstro perigoso que 

habita o armário ao lado da cama, e que se solto pode provocar sentimentos e sensações 

perigosas, assustadoramente dolorosas – melhor seria então deixá-lo lá, a porta bem 

trancada e a chave sempre à vista.  

Por isso, muitas vezes evita-se tocar a memória, pois ela pode trazer de volta a dor 

do evento passado. E recordar é encarado como reviver a desgraça, repeti-la, trazendo-a do 

reino dos mortos para assombrar a vida que seguiu adiante. No entanto, como indica 

Adorno (1971/1995, p. 98), o passado que surge não é a recuperação de algo perdido a 

que se já teve acesso e que o tempo tornou estranho, mas a conquista de uma experiência 

nova com o passado, algo somente permitido por meio da memória involuntária. Se o que 

emerge nesse movimento não é exatamente aquilo que aconteceu, mas uma experiência 

nova, podemos pensar que esse mergulho trará à tona mais informações do presente do que 

do passado em si. Algo inconsciente emergirá sim, muitas vezes, mas podemos neste ponto 

reestruturar a afirmativa popularmente difundida de que recordar é reviver: recordar é 

viver de outra maneira. E a maneira como cada um reedita o passado vai depender tanto do 
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tratamento dado a ele durante o tempo em que esteve guardado quanto da disposição 

presente em interpretá-lo. 

É certo que a memória, de acordo com os estudos de Halbwachs (1950/1990), tem 

um caráter profundamente coletivo – pois grande parte das recordações incluem pessoas 

em contextos sociais e históricos específicos –, mesmo quando o recordador acredita que 

aquela lembrança é estritamente pessoal. Tendo se afastado do grupo com o qual se 

compartilhou ou ao qual se relacionou determinado acontecimento, a lembrança do mesmo 

também tende a ser afastada, e justamente a reaproximação desse grupo poderia ser um 

evento eliciador das lembranças esquecidas. Assim, cada memória individual seria um 

ponto de vista sobre a memória coletiva (p. 51). No entanto, é desse ponto de vista único 

que um recordador parte ao relatar os acontecimentos que de alguma forma presenciou. 

Podemos dizer, assim, que a memória pessoal é interpretativa: a maneira como o evento se 

configura para cada um que o viveu, considerando a emoção envolvida, por exemplo, é 

algo pessoal, dada a infinita combinação de traços que resulta na particularidade que a 

compõe. 

Mas é impossível pensar a memória, vista como algo tão subjetivo, sem considerar 

o desejo humano de recuperar o tempo perdido. Nesse desejo se enleia a revolta contra o 

tempo tripartido e indomável, a recusa em continuar a submeter-se a uma ordem tão 

drástica e a insurreição à norma infalível de que tudo que é vivo, cedo ou tarde, morre. 

Percebemos então, frequentemente, a louvação do passado em detrimento do presente – o 

tempo antigo é celebrado como uma época de felicidade, e uma vez que esta se perdeu, 

nada mais resta a ser feito. Marcuse (1955/1975, p. 201) adverte quanto à idealização do 

passado como o tempo do bom e do perfeito, em oposição ao presente de amarguras: 

Os paraísos perdidos são os únicos verdadeiros não porque, em retrospecto, a 
alegria passada pareça mais bela do que realmente era, mas porque só a 
recordação fornece a alegria sem a ansiedade sobre a sua extinção e, dessa 
maneira, propicia uma duração que de outro modo seria impossível. 

Desmitificando tais ilusões, Marcuse (1955/1975, p. 108) completa, ressaltando que 

a memória, apesar de revelar o tempo reencontrado, continua submetida à contingência do 

tempo perdido; não tem, pois, o poder de recuperar o tempo perdido, permanece aquém 

da possibilidade que indica. Nesse sentido, o tempo reencontrado pela memória pode 

trazer aspectos progressivos, pois sem suspender a lei mais natural da existência, encontra 

apesar dela possibilidade de incremento de algo peculiar da natureza humana: as 

habilidades de olhar um passado lastimável e impedir a sua repetição na atualidade, e de 

escolher nos escombros da desgraça partes úteis para a construção de algo novo.  
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Apesar dessas admiráveis capacidades, segundo Marcuse (1955/1975), a memória 

tem sido utilizada de forma unilateral pela civilização, que enfatiza apenas uma de suas 

faces – a que corresponderia à lembrança. E, além dessa destinação parcial, segundo o 

autor, historicamente a faculdade ainda foi concentrada nas obrigações sociais, e não nos 

prazeres. Além disso, a memória, de uma forma geral, também é coibida por ser associada 

à culpa e ao pecado, de forma que nela residem, em vez de centelhas de liberdade e 

felicidade, a infelicidade, o medo e a ameaça.  

Com tudo isso, reside na memória algo aversivo, doloroso e não-elaborado, como 

sequela de uma formação voltada mais para a culpa e o medo do que para a felicidade. 

Nesse sentido, percebemos que aquilo que se solidifica como memória na sociedade 

industrial é exatamente a imagem especular dos aspectos mais intrínsecos sobre os quais se 

erige esta última. A estruturação oculta da memória, dessarte, caso pudesse se mostrar, 

apresentaria à sociedade o seu próprio reflexo: culpa e medo motivando um caminhar 

rápido para o que se chama progresso, sempre em frente, sempre marchando, sem romper 

com a ordenação das coisas. Assim, sob a supervisão da consciência, amparada por ilusões 

e sem ameaçar o status quo, a memória se esvazia e se torna simplesmente lembrança. 

Conforme acredita Crochík (2007), o mito do paraíso perdido remete a algo que o 

indivíduo, enfraquecido e débil, não pode enfrentar sem o intermédio de artifícios como os 

descritos acima. Da mesma forma, também a mercadoria – através do fetichismo, seja nos 

termos de Marx ou de Freud – cumpre esse papel de substituto virtual da satisfação negada 

em outro campo. Conforme a percepção de Bosi (2004, p. 167), faz parte da estética 

neocapitalista o desprezo pelas coisas gastas, usadas, com marcas do trabalho e da vida. 

Preferem-se os objetos novos, frios, protocolares. No entanto, os velhos objetos estão 

impregnados de biografia e de memória.  

Imerso em tal ideologia – a ideologia da racionalidade tecnológica, conforme a qual 

a vida se espelha no funcionamento rápido e repetitivo da máquina –, o homem dessa 

sociedade se encontra, segundo Rouanet (2003), despojado de experiência e em copiosa 

vivência das situações da vida. Vivência, segundo o autor, diria respeito ao simples passar 

pelas circunstâncias, sem elaborá-las de forma mais profunda. Trata-se de uma percepção 

da realidade que não transcende o imediato. Do contrário, a experiência estaria ligada à 

capacidade de transmitir as impressões da vida à memória e assim construir uma história 

que se remeta à coletividade.  

Mas, ainda de acordo com Rouanet (2003), o indivíduo na sociedade atual não 

deseja a experiência, pelo contrário: esforça-se por evitá-la – assim como tem privilegiado 
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a lembrança, e não a memória. Os resultados do declínio da experiência são a deterioração 

da ligação mais direta do homem com sua história e a emergência de um sujeito a-histórico 

e por isso a-crítico.  

Entendemos então, ao final deste ponto, que a pobreza da memória é um fenômeno 

inerente e proporcional à abastança do sistema do capital, no qual não há tempo nem 

espaço onde se possa assegurar a subsistência de algo tão anacrônico. Apesar disso, o 

processo de derrocada da memória e da capacidade crítica não tem sido totalmente bem-

sucedido, visto que podemos vislumbrar alguma resistência – nesse sentido, alguns 

estudiosos, como os que embasam esta discussão, têm contribuído para uma luta audaz 

contra a total submissão do indivíduo a um sistema que conduz à atrofia de suas 

capacidades essencialmente humanas.  

 

 

2. O morrer das horas entre o lembrar e o esquecer 

OS ESTUDOS DE BOSI (2004) destacam a importância da relação do homem com os 

objetos para a memória, seja na sua estruturação, na sua manutenção ou no resgate de 

conteúdos esquecidos. Além disso, as festas e celebrações coletivas, já bastante minguadas 

no mundo de hoje, cumpriam essa mesma função. A autora também acredita no trabalho 

manual como meio de expressão daquilo que tem sido tamponado, em razão da exaustão e 

da carência do trabalhador. Para ela, 

O trabalho manual faz parte da verdade e do conhecimento; as mãos que servem 
e limpam, que fazem e transformam, penetram a natureza das coisas. Têm uma 
afinidade com o concreto, mesmo quando o trabalhador carente ou fatigado, não 
consegue expressar em outros níveis o que sente. (Bosi, 2004, p. 71) 

Indo além das faculdades cognitivas como a atenção e o pensamento em última 

análise, outras faculdades descritas por Marcuse (1955/1975) como integrantes de uma 

razão mais ampliada podem também estar presentes e ser estimuladas através do trabalho 

manual – como a sensibilidade, a intuição, a fantasia. Entendemos assim o precioso valor 

do processo manual de fabricação de produtos, talvez ainda mais relevante quando esse 

processo, como no caso do produto artesanal, pode envolver o cuidado estético, a criação e 

o lúdico. 

Apesar disso, em alguns casos, o que verificamos é que até mesmo o trabalho 

artesanal pode constituir um recurso que proporciona o esquecimento de problemas ou 

vivências com os quais não se quer entrar em contato. Isso pode acontecer com a 
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administração mais ou menos consciente do trabalhador, levando à inibição de qualquer 

forma de elaboração do passado.  

O estudo de Sawaia (1995a) sobre o processo da consciência de trabalhadoras que 

moravam em uma favela de São Paulo atingiu importantes resultados, ao revelar o 

sofrimento psicossocial e o adoecer dessas mulheres. Alguns depoimentos recolhidos nessa 

pesquisa participante apresentam profunda semelhança com o que foi percebido nos relatos 

dos artesãos entrevistados e que serão analisados mais adiante neste trabalho, sobretudo no 

que se refere ao processo de esquecimento de partes de suas vidas – ao morrer das horas. 

No momento dos relatos, as mulheres entrevistadas pela autora dividiram suas vidas em 

duas partes: uma intitulada por elas como tempo de viver, e outra como tempo de morrer.  

De acordo com Sawaia (1995a, p. 159, aspas no original),  

O “tempo de morrer” é caracterizado pela falta de recursos emocionais, de força 
para agir e pensar e pelo desânimo em relação à própria competência.  
Ele é dominado pelo cansaço que se origina dos esforços musculares e da 
paralisação da imaginação e do adormecimento intelectual necessário à 
realização de um trabalho sem sentido e que não cumpre sua função de evitar a 
fome. 

O tempo de morrer foi representado pela imagem de uma prisão, em que as 

mulheres se mantêm cativas pelas relações com as pessoas que a representam. O tempo de 

viver seria tudo o que difere da rotina de trabalho sofrido e vida miserável, ocasiões raras 

em que essas mulheres se sentiram realmente como sujeitos de suas vidas, com algum 

poder sobre os acontecimentos à sua volta. 

Notamos que as mulheres do estudo de Sawaia (1995a) conseguiram perceber uma 

diferença importante entre a situação de passividade e a de autonomia, muito embora não 

se sentissem fortalecidas o bastante para reivindicar para si esta posição de mais poder 

sobre suas vidas, seu tempo e sua história. O cansaço e as frustrações constantes fizeram 

esvanecer as tentativas de mudança. Para elas, conforme a análise da autora, o pensar 

descolou-se do fazer e tornou-se sinônimo de tristeza e medo. Para elas, pensar é sofrer, é 

tomar conhecimento da dor e da miséria, e o agir é infrutífero (p. 158). 

Em outros casos, a administração do trabalho parece coibir, ainda mais diretamente, 

o conhecimento de aspectos da história particular de algumas pessoas: alguns relatos de 

artesãos da microrregião de São João del-Rei citam o uso do trabalho manual com o intuito 

de distrair, ou melhor, esquecer os problemas. Entretanto, se por um lado podemos 

considerar que o resultado imediato é algum conforto para esses artesãos no morrer das 

horas no trabalho, por outro também, estimando esse enquadre por um longo prazo, tal 
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expediente pode fundar uma vida constituída prioritariamente de lembranças, situações ou 

eventos que se atêm ao necessário, na qual a memória tem pouca ou nenhuma importância. 

Mas a crítica se esgotaria em si mesma se culminasse em taxar grupos sociais de 

alienados. Devemos ir além da percepção da alienação: como lembra Sawaia (1995b), 

trata-se de considerar a alienação como ponto de partida para a reflexão. A distração em 

relação aos próprios problemas constitui também uma defesa necessária contra os golpes e 

as pressões sofridas pelo indivíduo, e é preciso ponderar o dano sofrido por diversas 

pessoas, em termos de desenvolvimento do pensamento, consciência, energia vital e 

capacidade de modificação da realidade. 

Adorno (1971/1995) aponta um fenômeno semelhante ao descrito por Sawaia 

(1995a), ocorrido na Alemanha, no período logo após a derrocada do nazismo. Segundo 

ele, as lembranças do horror vivido foram prontamente esquecidas, e nas ruas evitava-se 

falar sobre o fato. Dessa forma, a população bloqueou a eclosão dessas lembranças, mas 

impediu ao mesmo tempo a elaboração dos sentimentos de medo e dor, o que resultou no 

desaparecimento da continuidade histórica da Alemanha, naquele período (p. 32). A linha 

temporal foi rompida, no aspecto subjetivo, por um evento traumatizante. 

Se, considerando a regressão no aspecto global, esquecer boa parte dos sofrimentos 

não é o mais desejável (em razão de seus resultados), também não significa que se deva 

guardar tudo. Como comenta Marcuse (1955/1975), esquecer alguns fatos faz parte da 

higiene mental e até mesmo física, capacidade sem a qual não seria suportável a vida 

civilizada. Esquecer é importante, por exemplo, para deixar que a vida siga em frente 

quando, apanhadas pela desgraça, as pessoas se sentem incapazes, naquele momento, de 

reagir.  

Essa situação remete ao desacordo entre sociedade e indivíduo: o que seria 

necessário para o fortalecimento real e imediato da primeira, destruiria o segundo. A 

estruturação de uma memória social coesa, donde surgiria uma capacidade crítica 

individual inédita, pediria antes um indivíduo fortalecido, emancipado, enraizado na 

cultura e bastante maduro de seus direitos, seus desejos e suas possibilidades. E esse 

indivíduo – isso nem é tão necessário ressaltar – ainda não se formou, dados os entraves da 

própria cultura.  

Nesta época em que, ainda sob ameaça, imperam as estratégias de autoconservação, 

a defesa mais comumente empregada por grande parte dos seres vivos – o afastamento 

imediato daquilo que fere – ainda se configura como prática ordinária para os homens. 
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Assim, esquecer eventos dolorosos constitui uma maneira de assegurar a sobrevivência. No 

entanto, conforme explica Bosi (2004, p. 119), 

Quando enfrentamos uma experiência traumatizante, podemos desejar lançá-la 
para fora do nosso campo. Mas, quando lançamos fora de nosso campo os fatos 
que nos abalam, ou que não conseguimos explicar, restringimos o horizonte, mas 
rompemos vínculos de comunicação com o mundo. Os fatos não assimilados 
continuam a causar tensão. E a estabilidade que se obtém é artificial. 

É possível pensar que essa estratégia de fuga, engendrada pela consciência, na 

verdade mais equivale a uma esquiva. Esse desvio da instância mais imediata, à qual os 

estímulos geralmente se apresentam, deixa vulnerável ainda uma fração da psique. E aquilo 

que a consciência acredita ter afastado se aloja no aparelho psíquico, onde permanece por 

um tempo indefinido, causando tensão, quando poderia ser exatamente o ponto de ligação 

com o mundo. Assim, de acordo com Adorno (1971/1995, p. 34), apagar a memória seria 

muito mais um resultado da consciência vigilante do que resultado da fraqueza da 

consciência frente à superioridade de processos inconscientes. 

Nesse sentido, Marcuse (1964/1967) indica que, também por meio da memória, o 

indivíduo se torna capaz de desenvolver forças contrárias à sua absorção e administração 

total pela ideologia da sociedade. O autor defende a tese de que  

A lembrança do passado pode dar surgimento a perigosas introspecções, e a 
sociedade estabelecida parece apreensiva com os conteúdos subversivos da 
memória. A lembrança é um modo de dissociação dos fatos dados, um modo de 
“mediação” que quebra, por alguns instantes, o poder onipresente dos fatos 
dados. A memória recorda o terror e a esperança passados. [...] E, nos 
acontecimentos pessoais que reaparecem na memória individual, os temores e as 
aspirações da humanidade se reafirmam – o universal no particular. É a história 
que a memória preserva. (Marcuse, 1964/1967, p. 104; aspas no original) 

Como acredita Bosi (2004, p. 16), do vínculo com o passado se extrai a força para 

formação de identidade. Se o fio da memória se desgasta a ponto de apresentar rupturas na 

trama do tempo, cedendo lugar cada vez mais às lembranças de dados necessários à 

sobrevivência diária, sem maior profundidade ou importância perene, é parte da história 

(tanto individual quanto coletiva) que se danifica. É a cultura mais profunda de um povo e 

de sua região que se degrada, deixando a cada dia mais pobre o tecido social e ampliando 

mais a cisão no seio do indivíduo e da sociedade. Com isso, a formação do indivíduo e do 

futuro estão gravemente comprometidas, e a humanidade tende a permanecer num ciclo 

vicioso de reedição daquilo mesmo que fora antes, mesmo quando o de antes não é 

verdadeiramente satisfatório. O olhar que pode se projetar ao futuro e manter a esperança 

de dias melhores tem como ponto de partida a percepção de elementos singelos – como 

antigos hábitos e festejos, velhos objetos que guardam histórias, e o próprio empenho na 
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elaboração do passado – que, apesar de desprezados pelo modo de vida na sociedade 

industrial, ainda têm a capacidade de causar impacto. Tais elementos constituem as 

experiências acumuladas e, sejam elas prazerosas ou desagradáveis, são sempre 

enriquecedoras. 

 

 

3. O trabalho da consciência rumo à emancipação 

COMO DISCUTIDO NO PONTO ANTERIOR, Marcuse (1955/1975) acredita no grande 

potencial da memória no processo de modificação da estrutura social, uma vez que é o 

esquecimento do sofrimento vivido que sustenta a submissão a uma situação miserável e a 

renúncia à busca de uma vida mais satisfatória. Para os autores da chamada Escola de 

Frankfurt, de um modo geral, é na consciência crítica da história que se apoia a esperança 

de um futuro melhor. 

Mas, para um indivíduo ainda em fase embrionária, limitado em sua formação 

ética, estética, sensual e crítica, atingir um tipo de pensamento realmente capaz de perceber 

os aspectos contraditórios da sociedade e buscar modificá-los é uma tarefa ainda 

imensurável. Do que extraímos das ideias de Marcuse (1964/1967, p. 31), a forma como se 

estrutura o psiquismo leva, na sociedade industrial desenvolvida, a uma identificação 

imediata do indivíduo com a sua sociedade, resultando no esvaziamento da dimensão 

interior da mente, onde a capacidade de crítica faz sua morada. Interpretamos aqui esse 

esvaziamento como o adormecimento ou até a perda de habilidades de conotação 

tipicamente humana, como a memória, por exemplo.  

É interessante deixar ainda mais clara a participação da consciência no processo de 

esquecimento de eventos desagradáveis. De acordo com Adorno (1971/1995, p. 33), os 

mecanismos psicológicos que atuam na promoção do esquecimento, bloqueando a 

lembrança daquilo que se configurou como sofrimento, têm pouco ou nada de irracional e 

servem a objetivos extremamente realistas. Há, portanto, uma racionalidade que sustenta 

esse processo, muito embora, considerando-se o bem-estar do sujeito em um aspecto mais 

amplo, essa lógica que está também no cerne da ideologia da sociedade industrial se torne 

irracional. 

A escassez de material para a constituição da memória parece resultar de diversos e 

intrincados fatores, mas todos relativos à organização social. Para Adorno (1971/1995), a 
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decadência mnêmica seria algo imanente à própria estrutura do sistema erigido sobre 

princípios burgueses e regido pelo capital. Nas palavras do autor,  

[...] a sociedade burguesa encontra-se subordinada de um tal modo universal à lei 
da troca, do “igual por igual” de cálculos que, por darem certo, não deixam resto 
algum. Conforme sua própria essência, a troca é atemporal, tal como a própria 
razão, assim como, de acordo com sua forma pura, as operações de matemática 
excluem o momento temporal. Nesses termos, o tempo concreto também 
desapareceria da produção industrial. Esta procede sempre em ciclos idênticos e 
pulsativos, potencialmente de mesma duração, e praticamente não necessita mais 
da experiência acumulada. (Adorno, 1971/1995, pp. 32-33, aspas no original) 

Não é mais necessário retornar, neste momento, à relação estreita entre 

infraestrutura e superestrutura, entre os processos de trabalho e a composição do 

psiquismo. Como ressalta Adorno (1971/1995), grandes economistas já relacionaram ao 

feudalismo uma estruturação cultural mais tradicionalista, a passo que ao domínio da 

burguesia foi atribuída uma cultura da racionalidade. Desse modo, a memória se torna um 

refugo do processo de desenvolvimento da sociedade e tende a ser descartada como resto 

irracional das operações em que se visa ao lucro.  

Além da própria forma de estruturação do sistema econômico-social dos últimos 

séculos modelando a disposição do psiquismo, como pudemos comentar acima, 

ressaltamos aqui outro fator de influência sobre a memória. Como discute Benjamin 

(1939/1975) retomando a tese freudiana apresentada no ensaio intitulado Além do princípio 

do prazer, de 1920, a consciência se encarrega de um trabalho de defesa e controle em 

relação aos estímulos. Somente em caso de falha no funcionamento desta instância é que 

os estímulos podem atingir, digamos, uma camada mais profunda, o que significa que os 

choques (impactos dos estímulos) chegaram efetivamente ao sujeito, causando o espanto. 

Ou seja, quando o controle falha, quando as defesas cessam é que esse sujeito é realmente 

afetado.  

O choque pode ser agradável ou desagradável. Indiferente disso, pode apresentar 

uma vertente progressiva (quando se transmuta em espanto e afeta intimamente a esfera 

psíquica) ou uma regressiva (quando dele só resta o desgosto e o medo de ser novamente 

afetado, resultando no fortalecimento das defesas). Podemos então chamar de choques 

progressivos aqueles que, internalizados, têm o potencial de constituir a base da 

experiência.  

Entretanto, seguindo o raciocínio do próprio autor, a necessidade de controle e de 

proteção contra o imprevisível na época atual é bastante grande, bloqueando a vinda desse 

espanto formativo. A tensão governa, pois, os submetidos ao capital e à vida 
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contemporânea, forçando-os a um estado crônico de autodefesa. Assim, segundo Adorno 

(1971/1995), vivemos sob o governo da incerteza e do medo, pois a prosperidade nunca 

está segura, o que seria a razão pela qual grande parte das pessoas sente um mal-estar 

constante, que antecipa o infortúnio. Essa falta de estabilidade econômica, segundo o autor, 

faz com que as pessoas se sintam muito mais um objeto do que um sujeito da sociedade.  

A tensão e o medo são constantes, pois, além dos motivos econômicos já citados, 

ainda há o risco de assaltos, atropelamentos nas ruas, de perder o ônibus ou se ver 

envolvido em uma briga no trânsito, entre outros riscos diários, mais ou menos hostis. O 

medo de ter mais aborrecimentos, quando já se está saturado deles, ou o temor da perda 

dos bens adquiridos e da própria integridade física faz com que, por via das dúvidas, o 

espanto – agradável ou desagradável – seja evitado. Horkheimer e Adorno (1947/1985b) 

alertam para a atrofia dos órgãos dos sentidos (e dentre eles a razão, como órgão mais 

recente do homem) pelo medo, destacando a ponte entre corpo e espírito nessa regressão: o 

medo da dor física se estende também ao desempenho intelectual, minguando as tentativas 

de abertura para o mundo externo e cristalizando um tipo de reação automática de 

afastamento dos estímulos e do espanto. 

 De fato, segundo Benjamin (1939/1975, p. 40, aspas no original), quanto mais a 

consciência tiver de estar continuamente alerta no interesse da defesa contra os estímulos, 

[...] e quanto menos eles penetrarem na experiência, tanto mais corresponderão ao 

conceito de ‘vivência’. Com base nessa consideração, supomos que quanto maior for a 

quantidade de estímulos dos quais uma pessoa tenha que se defender, mais alerta estará sua 

consciência, e assim menor deverá ser sua capacidade de armazenar impressões que se 

constituiriam como memória e poderiam conduzir à experiência. Isso faz pensar no 

excesso de estímulos principalmente visuais, propagandas de produtos do capitalismo – 

outdoors, letreiros luminosos, cartazes, faixas – a que uma pessoa se expõe diariamente. A 

esses tantos se juntam o dinamismo da televisão e da internet, podemos considerar ainda o 

alarido irritado dos grandes centros, das máquinas e dos aparelhos domésticos. O autor cita 

como exemplos de choques os encontrões a que estão sujeitos o transeunte nas ruas ou o 

operário na máquina, mas diante de tamanha estimulação nos tempos de agora, é possível 

supor o quanto os sentidos do corpo se encontram saturados, levando as pessoas à busca de 

descanso e contenção das estimulações. 

Podemos pensar, então, que é preciso primeiramente um afrouxamento da 

consciência para permitir que os eventos vividos sejam internalizados e incorporados na 

memória. E mais tarde, a chegada de um impulso não-administrado do mesmo gênero 
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daquele primeiro que foi internalizado poderá fazer com que esse espectro constituído 

ganhe uma formação mais densa, corpórea. Benjamin (1939/1975), citando a obra máxima 

de Proust (À la Recherche du Temps Perdu, ou Em busca do tempo perdido), mostra a 

memória sendo evocada não por um exaustivo esforço de racionalização, mas de forma 

mais espontânea, através de uma sensação – no caso do personagem de Proust, o gosto de 

um doce. Nesse momento, para o recordador, o passado está fora do seu poder e da sua 

alçada, em qualquer objeto material (ou na sensação que tal objeto provoca em nós), que 

ignoramos qual possa ser (p. 37), pois o surgimento dessa fresta por onde vazam 

impressões de uma circunstância remota não se pode prever, calcular ou quantificar.  

É ao mesmo tempo curioso e revelador o fato de que o processo de recordação de 

algo tão antigo, que talvez já habitasse as trevas inconscientes do personagem, tenha sido 

desencadeado por intermédio de uma faculdade sensorial humana pouco valorizada no 

desenvolvimento da espécie. Segundo Freud (1930[29]/1974), os outros órgão sensoriais, 

em especial o olfato, foram historicamente desprezados em oposição à visão quando da 

adoção da postura ereta e a consequente liberação das mãos, privilegiando assim o 

progresso de uma racionalidade aquém do seu delicado e necessário entrelaçamento com 

os outros sentidos. Em Sobre a gênese da burrice, Horkheimer e Adorno (1947/1985b) 

assinalam a inteligência com base nesse entrelaçamento e a burrice como um corte no 

desejo ocasionado por essa violenta cisão na qual a dominação se inscreve no corpo e no 

espírito dos homens. No entanto, devemos ressaltar, conforme Ferraz (2000, p. 147), que 

na obra de Proust as impressões sensoriais têm o poder de serem disparadoras da memória. 

E o que resulta disso é um prazer delicioso, isolado, sem noção de causa. Por isso, tal 

como Ulisses se perde na ilha de Circe, na Odisséia (Homero, VIII a.C./2002), também o 

personagem de Proust, extasiado nesse primeiro momento, abandona-se à recordação pura 

– como se a eles bastasse viver de algum modo aqueles momentos fora do tempo. É a 

ilusão da vitória sobre o tempo e sobre a morte que parece predominar, enquanto os 

personagens tentam se manter acima do princípio de realidade e reter, envoltos em 

nostalgia, o impalpável. 

Chegamos assim a um ponto crucial: esse afrouxamento da instância consciente, 

por meio do qual a memória pode se formar e ter seu conteúdo tateado, não corresponde a 

um rebaixamento das possibilidades do humano. Diferente do que ocorre quando 

primeiramente o gosto da madalena choca o personagem ao atingir uma experiência tão 

antiga e ele se encanta por esse suposto paraíso perdido, num segundo momento do 
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romance citado por Benjamin (1939/1975) há um esforço consciente de elaboração do 

retorno daquele conteúdo. Quando a impressão mnêmica surge novamente, 

A busca do sentido das recordações não é interrompida, mas levada até o final a 
fim de se entender o motivo de tal felicidade. Isso significa que o acaso decisivo 
para o reencontro com o tempo não se resume a uma mera contingência que, em 
si mesma, seria suficiente para a instauração do tempo reencontrado. Seu 
elemento decisivo é a exigência e um exercício de atenção que torne o sujeito 
receptivo ao acolhimento do acaso e o prepare para reconhecer nesse instante a 
verdade que lhe é comunicada de forma fortuita. [...] Assim, tão decisivo para o 
herói quanto o surgimento repentino das recordações pela memória involuntária 
é a decisão de superar a preguiça e investigar as impressões que o acaso lhe 
transmite. (Gatti, 2002, p. 103) 

Do contrário, a simples ida ao passado pela memória, na ingenuidade de manipular 

o tempo e dobrá-lo a bel prazer, esgota-se em um sentimento ilusório de segurança e de 

superioridade do homem em relação à finitude. Apelamos, então – se é que podemos pedir 

tanto a quem tão pouco foi dado –, para o esforço do indivíduo no bom aproveitamento das 

impressões espontâneas, que conduzem a recordações que podem emergir.  Apelamos para 

o empenho individual em redirecionar a consciência para um trabalho de acolhimento 

dessas impressões, e não o de esquiva das mesmas.  

Por meio desse exercício de atenção, como descreveu Gatti (2002), acreditamos na 

possibilidade de alguma movimentação, mesmo que pequena, no quadro atual. No trabalho 

de Sawaia (1995a, p. 161) com as mulheres artesãs da favela, por exemplo, as pessoas 

começaram a adquirir o domínio intelectual do que suas mãos faziam e, naquele momento, 

puderam contemplar-se no que criavam. O sentido da atividade que exerciam foi 

apreendido (diferente do que geralmente acontecia), e a criação de produtos de maneira 

mais independente estimulou a memória, articulando o passado e o presente, 

ressuscitando emoções escondidas. 

O esforço de elaboração do passado é uma curvatura do indivíduo em direção dele 

próprio, o que por si mesmo reforça a autoconsciência e assim o eu, como bem lembra 

Adorno (1971/1995). A disposição em elaborar o passado e a conquista de algo pequeno 

nesse sentido podem levar a um fortalecimento psíquico, como o alcançado no exemplo 

citado. E a segurança gerada por esse fortalecimento pode representar o ponto de partida 

para o trabalho da consciência com aquilo que até então tem sido evitado, e que apodrece 

formando as lacunas na história das subjetividades e dos coletivos.  
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 
 

ESTE CAPÍTULO REFERENTE AO MÉTODO se encontra dividido em duas partes. A 

primeira descreve a parte da coleta de dados, buscando apresentar um panorama geral 

dessa etapa do trabalho, realizada entre os anos de 2009 e 2010. Na segunda parte do 

capítulo, apresentamos o método seguido no trabalho de análise das entrevistas recolhidas, 

além de apontarmos a estruturação teórica em que se baseia todo o texto. 

 

 

1. Coleta de dados 
Narrativas de Artesãos: documentos da memória mineira 

COM O OBJETIVO de desenvolver e consolidar os estudos referentes à pesquisa 

Psicologia e Arte: reflexões acerca da subjetividade obstada6 foi realizado, entre o período 

de dezembro de 2008 e janeiro de 2011, o trabalho de extensão em interface com a 

pesquisa intitulado Narrativas de Artesãos: documentos da memória mineira. 

Objetivávamos também, em tal trabalho, investigar elementos referentes à dimensão 

formativa presente no ofício de artesãos, conhecendo melhor seu trabalho e suas 

dificuldades e ainda contribuindo com a valorização e difusão do artesanato mineiro 

através do registro da memória material e imaterial de um grupo cujo trabalho tem sido 

bastante expressivo na região do Campo das Vertentes. Visávamos também possibilitar ao 

artesão um espaço de fala e reflexão das questões pertinentes ao seu trabalho, com foco 

no resgate de sua história individual e coletiva, buscando um a re-significação e 

elaboração dos conflitos vividos (Franciscatti & Salgado, 2008), além de produzir ao final 

do trabalho um Filme Documentário com base nas falas dos artesãos entrevistados. 

Para tanto, foram realizadas visitas exploratórias a alguns municípios da 

Microrregião de São João del-Rei, reconhecidos por sua produção artesanal. Nessas visitas 

                                                 
6 Como já mencionado, tal pesquisa desenvolvida desde o ano de 2005, no Departamento de Psicologia 
(DPSIC) e no Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial (LAPIP) da Universidade Federal de São 
João Del-Rei (UFSJ), encontra-se estruturada nos três eixos inter-relacionados: 1) Formação e Criação 
Artística: tensão forma e conteúdo, forma e expressão; 2) Formação e Recepção: tensão estímulo e resposta; 
produtos e configurações psicológicas (sensíveis e intelectuais); e 3) Formação e Indústria Cultural: contexto 
e meios; relação ideologia e preconceito. 
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buscamos, por meio do contato com moradores da região, associações de artesãos e 

lojistas, informações sobre artesãos cuja produção se destaca no município, seja pelo 

trabalho diferenciado ou por serem figuras representativas do artesanato local. Buscou-se, 

em geral, privilegiar os artesãos mais idosos, por acreditar que, pela experiência, essas 

pessoas poderiam deter informações mais ricas sobre o tema em questão. 

Foram selecionados para as entrevistas dezenove artesãos residentes nos seguintes 

municípios: Conceição da Barra de Minas, Coronel Xavier Chaves, Prados (incluindo 

Vitoriano Veloso – a chamada Bichinho, distrito de Prados), Resende Costa, Santa Cruz de 

Minas, São João del-Rei e Tiradentes. O mapa seguinte ilustra a Microrregião de São João 

del-Rei, na grande região do Campo das Vertentes de Minas Gerais, com destaque para os 

municípios em que foram realizadas entrevistas: 

 
Figura 1. Mapa da Microrregião de São João del-Rei, com destaque dos municípios onde foram 

realizadas entrevistas 

A equipe de trabalho da extensão/pesquisa Narrativas de Artesãos foi composta por 

nove pessoas: um Bolsista de Extensão, uma Bolsista de Iniciação Científica (sendo esta a 

própria pesquisadora), cinco estagiários, uma Bolsista de Apoio Técnico com formação em 

Psicologia (com participação na orientação e na coordenação das atividades realizadas) e 

uma Orientadora Doutora, coordenadora e proponente do projeto. Tal equipe foi 
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responsável pelo trabalho de pesquisa de campo, com a finalidade de conhecer melhor os 

artesãos mais representativos de cada município visitado e também, posteriormente, pela 

realização das entrevistas e transcrição das mesmas. 

Cada membro da equipe tinha também a responsabilidade de registrar suas 

impressões, a cada visita, em um diário de campo, utilizado depois pelo grupo para melhor 

embasar as discussões que nortearam o trabalho de pesquisa. É importante ressaltar que 

essa etapa do trabalho (de realização e transcrição das entrevistas) se deu principalmente 

entre a segunda metade ano de 2009 e os cinco primeiros meses de 2010. O período em 

que esta pesquisadora esteve atuando no projeto como Bolsista de Iniciação Científica foi 

de um ano, entre dezembro de 2008 e dezembro de 2009, tendo realizado nesse período 

algumas visitas exploratórias às cidades, entrando em contato com alguns dos artesãos que 

seriam entrevistados, além de participar de entrevistas e realizar transcrições. A pesquisa 

foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São João Del-

Rei e a realização das entrevistas foi aprovada pelo mesmo órgão, segundo pode der 

verificado no Anexo 1. 

As entrevistas foram capturadas através de uma câmera filmadora e tiveram o 

embasamento de pressupostos teóricos e metodológicos da Pesquisa em Memória Social, 

desenvolvidos, sobretudo, por Ecléa Bosi. Seguimos um roteiro semiestruturado, que pode 

ser visualizado no Anexo 3 deste trabalho. A estruturação desse roteiro pôde ser 

relativizada em cada entrevista, uma vez que em alguns casos, as falas se adiantavam às 

questões antes mesmo que elas fossem propostas. Outras vezes, apareciam temáticas 

interessantes, que suscitavam perguntas que não haviam sido previamente elaboradas, 

criando um rico espaço de utilização da sensibilidade dos entrevistadores. 

Antes do início das filmagens, foi apresentado a cada entrevistado um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, em que foram explicados alguns objetivos, 

procedimentos metodológicos do projeto Narrativas de Artesãos, assim como o caráter 

voluntário, os direitos e as implicações da participação dos mesmos no projeto, na 

condição de narradores. O documento citado pode ser encontrado no Anexo 2 deste texto. 

As filmagens das entrevistas foram editadas e compiladas, compondo o Filme 

Documentário intitulado Narrativas de Artesãos – O tal do Filme7. Foram realizadas 

exibições do documentário em cada município participante da extensão/pesquisa, sempre 
                                                 

7 Filme Documentário: Narrativas de Artesãos – O tal do Filme. Direção, roteiro e edição: Mara Salgado. 
Orientação: Kety Valéria Simões Franciscatti. Realização: Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais 
(FAPEMIG) e Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ). Ano: 2010. Duração aproximada: 90 
minutos. Cor. Direitos autorais: FAPEMIG. 
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abertas a toda a comunidade e com entrada franca, de acordo com o cronograma expresso 

na Tabela 1. 

Tabela 1. Cronograma de exibições do documentário Narrativas de Artesãos – O tal do Filme 

Município Data Horário Local 

São João del-Rei 08/12/2010 20:00h UFSJ – Campus Santo Antônio – 
sala 3.06 

Conceição da Barra de Minas 09/12/2010 20:00h Salão da Terceira Idade – Praça 
Central 

Santa Cruz de Minas 11/12/2010 15:00h Câmara Municipal 

Tiradentes 12/12/2010 19:00h Salão dos Romeiros da Igreja da 
Santíssima Trindade 

Resende Costa 16/12/2010 19:00h Centro Paroquial – CPP 

Vitoriano Veloso (Bichinho) 17/12/2010 19:00h Escola Municipal Getúlio Silva 

Prados 18/12/2010 19:00h Teatro Municipal 

Coronel Xavier Chaves 20/12/2010 20:00h Salão Comunitário da Prefeitura 
Municipal 

Ao final dos dois anos de realização do projeto, foi feita a Devolutiva de alguns 

resultados aos narradores. Foi entregue a cada artesão um Disco Digital (DVD) contendo a 

filmagem de sua entrevista, assim como a transcrição da mesma. Foi solicitado a cada 

narrador que assistisse ao vídeo da sua entrevista e observasse qualquer possível erro na 

transcrição, devolvendo-a para que o mesmo fosse corrigido. Cada artesão recebeu, mais 

tarde, uma cópia em DVD do Filme Documentário Narrativas de Artesãos – O tal do 

Filme, além de ter sido pessoalmente convidado para a exibição pública do mesmo em seu 

município. 

Toda a parte de pesquisa – Iniciação Científica – realizada por esta pesquisadora, 

em especial algum esboço de análise das entrevistas realizadas e transcritas no período de 

dezembro de 2008 a dezembro de 2009, teve como pano de fundo o referencial teórico dos 

autores da Teoria Crítica da Sociedade: Herbert Marcuse, Walter Benjamin, Max 

Horkheimer e Theodor W. Adorno, além do já citado referencial de Ecléa Bosi. 

Pudemos, por meio das entrevistas, conhecer melhor o artesão e o seu trabalho, as 

questões relativas ao oficio, as dificuldades e as satisfações, os pensamentos e sentimentos 

dessas pessoas sobre o trabalho e especificamente no momento em que o realizam. A 

extensão/pesquisa Narrativas de Artesãos: documentos da memória mineira proporcionou-

nos o contato mais direto com o trabalho e o trabalhador artesanal, gerando grande 
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apreensão e instigando estudos mais aprofundados acerca de alguns aspectos encontrados 

nas primeiras entrevistas realizadas, relacionados ao hábito de alguns artesãos trabalharem 

incessantemente com a finalidade clara de esquecer pensamentos desagradáveis. Tais 

aspectos permeiam a proposição e a elaboração desta dissertação de mestrado. 

 

 

2. Análise das entrevistas e estruturação teórica da pesquisa 

A PESQUISA QUE SE INICIOU em março do ano de 2010, desenvolvida no Programa 

de Pós-Graduação em Psicologia – Mestrado da Universidade Federal de São João Del-

Rei, encarregou-se da análise das entrevistas coletadas pelo projeto Narrativas de 

Artesãos: documentos da memória mineira.  

Em um primeiro momento, os vídeos de cada entrevista foram assistidos, na 

íntegra, sendo destacados alguns pontos de interesse, segundo os objetivos deste trabalho.  

Depois desse primeiro contato, o material transcrito foi cotejado com as filmagens 

de cada entrevista, a fim de obtermos dados mais precisos das falas dos entrevistados. Esse 

material precisou ser reorganizado e os textos das transcrições foram revistos, com base 

nas filmagens. 

No capítulo intitulado Sugestões para um jovem pesquisador (Bosi, 2004, pp. 63-

64), encontramos:  

[...] se nos quisermos aproximar da esfera que resiste ao formato social, 
registremos atentos as hesitações e silêncios do narrador. Os lapsos e incertezas 
das testemunhas são o selo da autenticidade. Narrativas seguras e unilineares 
correm sempre o perigo de deslizar para o estereótipo.  

Em atenção a esse princípio norteador, as pausas, reticências, risos e outros sinais 

percebidos foram agregados às transcrições, visando proporcionar um melhor 

entendimento daquilo que o artesão expressava, não só em seu relato, mas também em seu 

corpo e no modo de articular essa fala.  

Da imersão no emaranhado de histórias, sentidos e significados trazidos por longos 

relatos que apresentavam similaridades e discrepâncias, foi elaborado um extenso quadro 

com temas pertinentes ao estudo e outros que se destacaram em várias entrevistas. Este 

quadro, mesmo que rudimentar – como o resultado das primeiras marteladas de lapidação 

na matéria em estado bruto –, foi de grande importância para a organização do pensamento 

desta pesquisadora e para o direcionamento do trabalho, dado o volume do material a ser 
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analisado. O Quadro de temáticas pertinentes ao estudo explicitadas nos relatos pode ser 

encontrado no Anexo 4 deste texto. 

Apesar de contar com um grande material ainda um pouco disforme, foi a partir 

dessa organização prévia que pudemos ter em mãos um panorama geral do conjunto das 

temáticas explicitadas em cada relato e, também a partir desse momento, iniciamos mais 

efetivamente o trabalho de análise preliminar de cada entrevista. Essa análise se 

fundamentou no quadro elaborado e nas temáticas de maior relevância para o estudo, do 

que pudemos formar seis categorias de análise.  

Os títulos das categorias que formam os seis pontos do Capítulo IV – Discussão e 

Análise das Entrevistas são mostrados abaixo, seguidos de seus respectivos subtítulos e de 

uma descrição sucinta das temáticas predominantes em cada categoria: 

1. O copista, a artista-empresária e o adaptado – Criação versus cópia (Apresenta 

o embate dos artesãos entre o produto único e o repetido); 

2. O imediatista, a artesã realizada e a fazedora de bonecas – O artista vai aonde 

o povo está (Apresenta a necessidade de responder às exigências do mercado); 

3. O homem simples, o aprendiz e o quieto – A simplicidade de quem produz 

riquezas (Apresenta o caráter simples de grande parte dos artesãos); 

4. As tecedeiras e as quarenta e cinco formigas – O trabalho em conjunto e a 

terapia do esquecimento (Apresenta a característica do trabalhador artesanal de 

trabalhar em grupo e o hábito de trabalhar para esquecer); 

5. Na natureza e no mundo – Uma relação diferenciada com o ambiente 

(Apresenta a aproximação que o trabalho artesanal possibilita com o ambiente); 

6. Brincando em serviço – O lúdico no trabalho artesanal (Apresenta o caráter 

lúdico que perpassa a criação dos produtos artesanais). 

Os relatos foram agrupados de acordo com as categorias de análise conforme eram 

destacados pontos afins às temáticas. Dessa forma, acreditamos ter extraído algumas das 

características mais relevantes apresentadas no conjunto das falas. Ressaltamos, porém, 

que muitos relatos não se limitam aos temas apresentados nas categorias, indo algumas 

vezes muito além deles e tocando em pontos significativos do trabalho e da vida de 

diversos artesãos. 

Para a análise das categorias, fundamentamo-nos, de forma geral, no método da 

análise materialista dialética – método já utilizado por Karl Marx e reafirmado de forma 

específica, com o auxílio da psicanálise, pelos autores da Teoria Crítica da Sociedade. De 
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acordo com Oliveira (2006b, p. 826), tal teoria, além de pensar criticamente os fenômenos 

culturais, também indica a relação entre cultura e sociedade, e nela a dominação ideológica 

e a necessidade de rompimento com essa estrutura de dominação, visando uma outra 

sociedade. Com base na Teoria Crítica, procuramos promover o confronto entre conteúdos 

individuais e sociais, estabelecendo paralelos que permitam pensar a relação entre natureza 

e cultura, com destaque para o movimento do pensamento e da memória nos relatos orais 

de quem se dedica ao trabalho artesanal. 

Como explica Marcuse (1964/1967, p. 232), a teoria dialética 

[...] não pode oferecer o remédio. Não pode ser positiva. [...] Ela define as 
possibilidades históricas, até mesmo as necessidades históricas; mas a realização 
destas só pode estar na prática que responde à teoria, e, na atualidade, a prática 
não dá tal resposta. 

 O que caracteriza esta forma de trabalho de investigação é a tensão entre elementos 

relativos ao objeto de estudo, a observação das contradições que se mostram no interior 

dos fenômenos, que resulta numa produção de conhecimento sobre o objeto menos 

aprisionada pelos conceitos pré-moldados que o enredamento pela ideologia pode fornecer. 

Para Benjamin, como cita Kangussu (2008, p. 132), a teoria crítica pode relembrar o que 

ficou esquecido, mostrar que o passado comportava outros futuros além do que ocorreu. 

Conforme lembra Soares (1999, p. 58), crítica vem do verbo grego krinô, que 

significa distinguir, escolher, julgar, cortar/dividir, apreciar minuciosamente. Nesse 

sentido se insere tanto a distinção de categorias de análise dos temas de estudo deste 

trabalho, quanto a detecção de possibilidades de confronto e articulação entre elas, na 

busca de delimitar, nos relatos dos entrevistados, indícios que se remetem ao objeto 

estudado nesta pesquisa. Para tanto, como visto, nos dois primeiros capítulos desse texto 

foi realizada a sistematização teórica dos aspectos centrais que contribuem para a 

consecução dos objetivos aqui propostos. 

Assim, as categorias de análise foram confrontadas e analisadas à luz do referencial 

teórico da Teoria Crítica da Sociedade, destacando em especial os autores Herbert Marcuse 

e Walter Benjamin, além de contribuições de Theodor W. Adorno. Contamos também com 

o auxílio de alguns pontos da teoria psicanalítica de Sigmund Freud. Também muito 

importantes para a análise das categorias foram as considerações de Ecléa Bosi sobre os 

relatos e a memória orais que, tendo partido de uma perspectiva social da memória (com 

base em Maurice Halbwachs) e seguindo o mesmo direcionamento crítico, estabeleceram 

ricas conexões teóricas e metodológicas. Desse modo, segundo Bosi (2004, p. 15), a 

memória oral 



O fio da memória na tessitura de um ofício 
Ana Paula Rocha Guanais – PPGPSI/UFSJ 

 

46 

[...] faz intervir pontos de vista contraditórios, pelo menos distintos entre eles, e 
aí se encontra a sua maior riqueza. Ela não pode atingir uma teoria da história 
nem pode pretender tal fato: ela ilustra o que chamamos hoje a História das 
Mentalidades, a História das Sensibilidades. 

Sob a óptica de Queiroz (1987), no entanto, conforme a pesquisa seja desenvolvida 

por um psicólogo ou por um sociólogo, tanto o processo de coleta quanto a análise dos 

dados variam o tom, podendo levar a uma ou a outra acentuação: o foco maior no 

indivíduo, suas estruturas e personalidade (no caso do psicólogo), ou o foco na sociedade 

global, quando se tratar de um sociólogo. O que buscamos neste trabalho, embasado 

especialmente na Psicologia Social, foi a inter-relação dessas vertentes, sem, no entanto, 

reduzir o relato do indivíduo e sua subjetividade a meros elementos de uma consciência de 

classe – como recomenda Marcuse (1977/2007). Assim, cada relato pode expressar tanto 

elementos subjetivos quanto situações e sentimentos comuns a vários trabalhadores 

artesanais de uma região. 

Destacamos que toda a realização do trabalho, mesmo a fase dedicada à análise dos 

relatos, esteve envolta pela tarefa de seleção, leitura e sistematização de obras e textos que 

contribuem para o estudo. Partimos do pressuposto que a consulta ao referencial teórico 

não se refere a uma etapa localizada no início de uma pesquisa, mas representa um 

manancial constante de indicações, uma bússola que o pesquisador utiliza a fim de não se 

afastar da rota de seu objeto em um trabalho que se pretende científico. 

Como exposto, ao longo de todo o corpo do texto, optamos por manter duas datas 

de referência nas obras citadas – a data da primeira publicação, seguida da data de 

publicação da edição consultada. Esse recurso pode permitir ao leitor uma melhor 

orientação, através da possibilidade de analisar não só as produções dos teóricos, mas a 

época em que os textos foram escritos – ainda mais se considerarmos a relevância dada ao 

fator história neste trabalho.  

 

ASSIM, A PARTIR DESTE PONTO, indicamos de modo sistematizado as maiores fontes 

de consulta desta pesquisa: 

De Herbert Marcuse, foram estudadas as seguintes obras: Eros e civilização 

(1955/1975), A ideologia da sociedade industrial (1964/1967), A dimensão estética 

(1977/2007) e o texto Sobre o caráter afirmativo da cultura (1937/1997). Tais escritos 

tratam de temas como indivíduo, cultura, ideologia, dimensão estética, razão e memória, 

sempre no contexto da sociedade industrial. O estudo aprofundado de Jorge Coelho Soares 

acerca das obras de Marcuse (compilado na obra Marcuse: uma trajetória, de 1999) 
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possibilitou uma orientação mais precisa e maior segurança para transitar entre os diversos 

momentos da produção do autor, e as considerações de Sérgio Paulo Rouanet (1989), 

presentes no livro Teoria Crítica e Psicanálise, foram de grande valor na elucidação das 

ideias dos autores da Teoria Crítica da Sociedade em geral. 

De Karl Marx, cuja teoria notadamente serviu de inspiração para boa parte dos 

autores que constituem o marco teórico desta pesquisa, foram estudados os Manuscritos: 

economía y filosofia (1844/1974) e o tema A mercadoria, presente na obra O Capital: 

crítica da economia política (1867/1996). 

O aprofundamento das questões relativas à memória foi buscado através da leitura e 

sistematização do texto Sobre alguns temas em Baudelaire, de Walter Benjamin 

(1939/1975). O texto Do trauma à atrofia da experiência, de Rouanet (2003), foi relevante 

especialmente para iluminar as ideias de Benjamin sobre a memória, oferecendo ainda 

contribuições sobre a participação desta na formação histórica individual e coletiva. Nesse 

mesmo sentido, destacamos como fundamental também o apoio da dissertação de Gatti 

(2002) intitulada Memória e distanciamento na teoria da experiência de Walter Benjamin.  

A obra de Ecléa Bosi (2004) O tempo vivo da memória: ensaios de Psicologia 

Social e o texto A pesquisa em memória social (1993) também foram lidos e 

sistematizados, oferecendo subsídios para pensarmos a memória em seu aspecto social, 

como também o método de investigação e de análise dessa memória.  

O texto de Sigmund Freud Além do princípio do prazer (1920/1976) foi relevante 

para embasar as análises de Benjamin sobre a atuação da consciência frente aos problemas 

do mundo civilizado. Além dele, O mal-estar na civilização (1930[29]/1974) também foi 

estudado, como uma das importantes influências ao pensamento de Marcuse. 

 

OUTROS TEXTOS FORAM de grande valor, no que se refere ao marco temático da 

pesquisa:  

Algumas questões fundamentais relativas ao trabalho artesanal ganharam 

sustentação com o apoio da obra de Santoni Rugiu (1988/1998), intitulada Nostalgia do 

mestre artesão, além dos textos de Vieira Filho, Duarte e Souza (2006) – Os impactos do 

turismo sobre a arte e o artesanato em Tiradentes, Minas Gerais e de Ferreira Gullar 

(1994) – O artesanato e a crise da arte. Para essa tarefa também contribuiu a publicação 

do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC Fios e fibras: oficina de 

artesanato (2002).  
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Os textos de Bader Sawaia Dimensão ético-afetiva do adoecer da classe 

trabalhadora (1995a) e Psicologia social: aspectos epistemológicos e éticos (1995b) foram 

uma contribuição de grande importância para o marco temático deste estudo, 

especialmente pela proximidade dos resultados do primeiro com o problema estudado. 

De maneira similar, o texto O que significa elaborar o passado, de Theodor W. 

Adorno (1971/1995), também ofereceu ricos elementos de análise da questão do 

esquecimento como resultante de um esforço consciente.  

De José Leon Crochík, os textos Implicações políticas da psicoterapia (2007) e O 

desencanto sedutor: a ideologia da racionalidade tecnológica (2003) foram de suma 

importância para a complementação das ideias de autores como Freud, Marcuse e Adorno, 

com as quais contamos para a realização deste trabalho. 

Algumas passagens da Odisséia de Homero (VII a.C./2002), sobretudo as que 

remetem à racionalidade do personagem Ulisses, foram visitadas para pensarmos os 

mecanismos de ação do psiquismo do homem atual, uma vez que, de acordo com 

Horkheimer e Adorno (1947/1985a, p. 53), Ulisses pode já ser visto como um protótipo do 

indivíduo burguês.  

Outros tantos textos de autores não destacados nesta parte trouxeram 

esclarecimentos referentes ao marco temático, principalmente em relação a temas como o 

trabalho manual e a memória, contribuindo de forma mais breve, mas não menos 

importante para este estudo. 

 

AOS TEXTOS AQUI DESTACADOS juntaram-se outros, que auxiliaram nas 

modificações e aprimoramentos pertinentes à pesquisa e contribuíram para a elaboração 

dos capítulos finais deste texto. Foram eles:  

 O texto O narrador – Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov (1969/1994), 

de Walter Benjamin; 

 O capítulo Da memória e da narrativa (2000), da obra de Flávio Carvalho Ferraz;  

 O texto Algumas implicações sociais da tecnologia moderna (1941/1998), de 

Herbert Marcuse; 

 A obra A memória coletiva (1950/1990), de Maurice Halbwachs; 

 A obra O artífice (2008/2012), de Richard Sennett, o texto O artista e o artesão 

(1938), de Mário de Andrade, e o artigo Arte, Artesanato e Trabalho: Um Estudo 

acerca dos Limites do Fazer e do Criar Artesanal (2011), de Mara Salgado e Kety 

Valéria Simões Franciscatti, relativos aos temas da arte e do artesanato;  
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 Outros artigos relacionados ao tema da sociedade capitalista, como o texto de Luiz 

Antônio da Silva Peixoto intitulado Marcuse: cultura, ideologia e emancipação no 

capitalismo tardio (2011), o texto Em busca de uma “razão sensível” no reino da 

cultura de massa (2002), de Jorge Coelho Soares, e o artigo de Battisti, Taranto, 

Bazzo e Pereira chamado Tecnologia e felicidade: a obsolescência do consumismo 

(2011). 

 

 

MUITAS DESSAS CONTRIBUIÇÕES foram acrescentadas ao presente estudo, assim 

como as modificações que se fizeram necessárias, de acordo com as proposições 

apresentadas pela Banca Examinadora de Qualificação. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSSÃO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 
 

NESTE CAPÍTULO, são apresentados trechos, fragmentos representativos dos relatos 

dos dezenove artesãos entrevistados. O intuito é de apresentar, discutir e analisar aqui 

alguns dos temas comuns na vida e no trabalho dos artesãos da região, destacados em seus 

relatos orais. Esses temas se configuram como as categorias de análise das entrevistas, a 

partir das quais foi possível organizar o material bruto produzido com base na articulação 

com as proposições teóricas que orientam, desde o início, essa pesquisa de mestrado e o 

projeto de extensão em interface com a pesquisa Narrativas de Artesãos: documentos da 

memória mineira. Como recurso que permite transmitir uma ideia de forma mais clara 

acerca do tema desenvolvido, também serão apresentadas aqui algumas fotografias, feitas à 

época da realização de cada entrevista. 

Os relatos se encontram divididos em seis grupos. Como apontado de forma mais 

detalhada no capítulo anterior, relativo ao Método, esses relatos foram selecionados para 

compor cada ponto dos que se seguem por apresentarem temas similares, representativos 

das categorias de análise que se mostraram pertinentes na pesquisa. Alguns trarão poucos 

elementos, por se tratarem de relatos mais curtos ou por terem se mostrado até mesmo 

evasivos ou pouco fluidos. Outras entrevistas, porém, forneceram relatos riquíssimos, 

tocando em temáticas profundas e de grande importância individual e coletiva, tanto para o 

sujeito que fala, como também para todo um conjunto de artesãos da região. 

Assim, o conteúdo de cada relato será entendido, sobretudo, como expressão 

daquilo que se encontra presente no ofício e na organização do artesanato na microrregião 

de São João del-Rei. Nesse sentido, as falas remetem a conjunturas em que aquele 

indivíduo se insere, mas que existem para além dele, trazendo, portanto, marcas do objeto 

aqui investigado – expressão dos modos dos artesãos relatarem o enredamento da vida por 

seu trabalho e de possíveis indícios da relação entre memória e pensamento –, colocando 

os artesãos que as relatam na posição de porta-vozes de tendências que são subjetivadas e 

objetivadas por todos que a exercem, ainda que de maneira e intensidade divergentes. 
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1. O copista, a artista-empresária e o adaptado 
Criação versus Cópia 

NOTAMOS EM DIVERSAS FALAS que a questão da cópia é algo muito presente na vida 

dos artesãos entrevistados. Percebemos um incômodo generalizado em relação aos 

produtos copiados ou muito repetidos, que podem ser encontrados em inúmeras lojas de 

artesanato da região. Geralmente, na confecção desses produtos é usado um molde, a partir 

do qual são feitas numerosas peças mais ou menos idênticas. Uma vez que através do uso 

do molde podem ser feitas muitas peças com pouco trabalho, o preço para venda é 

geralmente baixo, o que sobrecarrega o mercado e gera a desvalorização também do 

produto que é feito de forma individual, um a um. O argumento ouvido repetidas vezes é 

que o produto que é feito separadamente, sem o uso de um molde, tem mais qualidade em 

relação a este outro produzido em série, processo ao qual muitos se referem como linha de 

produção, como mostra a Figura 2: 

 
Figura 2. Linha de produção de Raquel 

Iniciamos o trabalho de análise com o relato de David, homem de quarenta e cinco 

anos de idade8, que produz esculturas de pedra na cidade de Coronel Xavier Chaves. 

Então, é... é um traba... é uma coisa que acontece involuntariamente, então... 
porque... se é plantado uma ideia, vamo dar um exemplo: um cliente quer um 
anjo, por exemplo, né. E às vezes esse anjo... digamos que vai pra uma capela. 
Tal. Se é uma capela, as imagens que vão vindo na mente, ele... ela tá todas as 
imagens são... são com referência ao que eu já vi nas capelas. Então eu visito 
muitas capelas por aí pra isso, que é uma maneira de alimentar também esse 
banco de informações, vamos chamar assim, que é... esse registro das imagens. 
E... quando eu tô pra fazer esse anjo, é... na verdade eu viro um copista, 

                                                 
8 Tomamos como base para este trabalho sempre a idade dos artesãos no momento em que foi realizada cada 
entrevista. 
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porque... as imagens elas vão se formando lá, então não é... eu chegar, esboçar 
um trab... nada... agora é feito com um esboço prévio, eu pegar um papel, 
desenhar, analisar, avaliar não. Já pego o material e... aquilo vai saindo! 
Depois de muito erro, né... [fala entre riso] eu hoje já tô no estágio... [pausa] de 
não errar mais. 

No relato acima, David se refere ao processo de criação de suas esculturas. A forma 

como ele descreve algo tão humano – a criação – leva a pensar na aproximação entre 

homem e máquina: David parece trabalhar como um pantógrafo, uma máquina de copiar, 

que executa seu trabalho “involuntariamente”. Sr. Niko, artesão de sessenta e oito anos 

residente na cidade de Santa Cruz de Minas, descreve o trabalho de fazer lanternas de ferro 

como “um artesanato mais complicado”. O processo de criação de seu produto abrange 

uma parte mecânica, que não poderia ser feita à mão, que é a passagem do material por um 

torno, e por isso, aos olhos do artesão, parece mais elaborado que um produto de feitura 

estritamente manual.  

Esses dois fragmentos de relatos poderiam estar demonstrando sinais de 

desvalorização do humano em detrimento da máquina. De acordo com o que pôde ser 

sistematizado e pensado, pertence somente aos seres vivos a capacidade criativa, enquanto 

à máquina caberia a tarefa pré-programada que, em última análise, nada mais é que copiar 

o que um dia foi feito por um ser vivo, ou executar tarefas inventadas e programadas por 

ele. É certo que o aprimoramento da máquina representa um enorme avanço, uma vez que 

ela pode auxiliar em força e talvez em uma precisão maior do que o que são capazes o 

braço e a mão humana, inclusive substituindo-os em sua fadiga. Mas, como tecnologia 

produzida pelo homem, conforme a argumentação aqui desenvolvida, o maquinário deve 

ser encarado como uma extensão das capacidades de seu criador. Desse modo, o que 

tornaria um produto mais ou menos complexo seria a elaboração prévia do mesmo pelos 

homens em meio às suas relações sociais e históricas. 

Vistos por este ângulo, os instrumentos tecnológicos como as máquinas e 

ferramentas dependem sempre da finalidade para a qual são empregados – finalidade 

amparada na racionalidade que motiva o trabalho a ser desempenhado. No entanto, de 

acordo com as bases teóricas que amparam este trabalho, acreditamos que as comparações 

entre homem e máquina aqui transpostas podem remeter também ao abandono de 

potencialidades de enorme valor para a emancipação humana: o poder de decisão, a 

vontade, a imaginação, a interpretação da realidade segundo o próprio entendimento, a 

criatividade. Dessa forma, como destaca Soares (2002, p. 14),  

Presos à lógica de uma racionalidade técnica, capaz de produzir o melhor e o 
pior dos mundos, acreditando ser a razão prática a única forma de lidar com a 
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realidade e consigo mesmo, o sujeito, construtor deslumbrado da técnica, se 
expôs, aceleradamente, como objeto de desconstrução de si mesmo. 

David descreve a si mesmo como um “copista”, mas as imagens são moldadas 

através do que guarda na memória. Esse artesão parte da ideia de que a memória apenas 

registra os dados, como uma câmera filmadora, e se não os devolver tais quais são, tratar-

se-á de um erro no processo. Na verdade, a memória age de forma contrária à que David 

imagina: ela cria e recria a cada momento, armazenando sim, mas devolvendo com traços 

subjetivos aquilo que havia captado. A memória, de acordo com este estudo, não é um 

“banco de informações”, como nas palavras de David, de onde os materiais podem ser 

extraídos exatamente nas mesmas condições em que foram depositados.  

Raquel, de cinquenta e um anos, também escultora na cidade de Prados, descreve o 

processo de criação de suas peças de forma semelhante: ela também busca inspiração em 

obras de arte de grandes pintores, escultores e até músicos. No entanto, segundo a 

descrição da mesma, as obras apreciadas constituem um “estímulo”. Raquel se considera 

uma artista porque o que produz tem um “estilo” próprio, diferente do que seria o trabalho 

de um artesão. Ela se identifica com seu produto, suas esculturas levam sua assinatura e a 

marca de sua subjetividade, inclusive da cultura e das experiências vividas na infância.  

Raquel e David parecem estar se referindo a uma mesma etapa no processo de 

criação de suas peças, porém vista de formas diferentes pelos dois. Enquanto uma trata a 

arte como estímulo à sua criatividade, outro a vê como um conjunto de formas que sua 

mente deve fotografar detalhadamente, para que o corpo reproduza a posteriori. 

Na tentativa de driblar as consequências maléficas dessa situação dúbia do produto 

artesanal – umas vezes criação, outras vezes cópia – e assim continuar sobrevivendo no 

mercado, artesãos como Raquel tentam se autoafirmar através da criatividade e do esmero. 

Tal atitude parece colocar o produto artesanal em uma posição próxima, mas ainda inferior 

ao produto artístico. Para Raquel, o trabalho detalhado, minucioso, é o que a difere dos 

outros, os concorrentes. Tais características – a criatividade de o esmero – também foram 

destacadas no relato de outros artesãos como “estratégias para enfrentar a crise”. 

Vislumbramos, pois, nos relatos desses artesãos, uma das facetas da crise em que o 

artesanato se encontra, que seria, por assim dizer, uma crise de identidade.  

Sr. Niko tem uma versão parecida para o problema apresentado acima. Segundo 

ele, o que existe em Minas Gerais é um “artesanato utilitário” – ou seja, as peças 

produzidas não devem ser simplesmente belas, mas devem ter um propósito além da 

beleza, alguma utilidade para o lar, por exemplo. Isso, segundo ele, atrapalha muito no 
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momento da definição do preço para venda, pois os produtos fabricados com o intuito de 

serem usados devem ser baratos, muito mais baratos que as suas lanternas artesanais, que 

dão “[...] mais mão-de-obra, porque o deles lá tem máquina pra tudo”. Percebemos, então, 

pelo menos dois fatores que contribuem para o sucateamento do preço do produto 

artesanal: a produção em série, com o uso da máquina, como na indústria, e o caráter 

utilizável que tem que assumir o produto. Por isso mesmo, Sr. Niko buscou “adaptar” seu 

trabalho: admite que copia peças de outros artesãos, porém buscando fazê-las exatamente 

iguais ou melhoradas, nunca com qualidade inferior. Seus produtos são feitos a partir de 

um molde e segundo ele, é preciso fazer um certo número de peças do mesmo molde, do 

mesmo corte do modelo de uma só vez, senão o preço final não compensaria o trabalho. 

Ele admite ficar chateado quando alguém copia alguma peça sua, mas somente se ela for 

malfeita, pois assim o preço cai e o freguês vem à sua oficina barganhar, buscando pagar 

menos porque viu outro produto semelhante, mais barato que o seu. No entanto, Sr. Niko 

diz que esse freguês não percebe a diferença na qualidade dos produtos, quanto ao material 

de que são feitos e à durabilidade. Quando vê peças suas copiadas e melhoradas, tenta 

fazer igual, elevando a qualidade de seu produto. Podemos perceber que o relato de Sr. 

Niko é, em parte, oposto ao de Raquel e David, mas em outra parte se iguala. 

Ao final, o que vemos é que os artesãos têm sido obrigados a criar suas estratégias 

de sobrevivência no mercado. Muitos têm buscado a valorização de seu produto (dito 

artístico) com base na desvalorização de outros (artesanais), como é a ideia de David: “[...] 

a diferença entre arte e artesanato tá exatamente na... na necessidade de... de produzir, é... 

pra ter um resultado que é a venda, né”. 

Mas nas palavras de Raquel,  

Hoje você tem que... também empresariar. Não gosto dessa palavra – 
empresário – mas tem que empresariar porque a gente quer botar gente pra 
trabalhar pra gente, a gente precisa, cê entendeu? Tem que calcular custo de, 
de... da matéria-prima, sabe... é o tempo, é o café que tem pra servir, tudo você 
tem que calcular, entendeu? 

O artesão se torna um patrão, um pequeno proprietário no modelo burguês. Raquel 

sente que se aproxima de uma capitalista, como diz, mas explica que não há outra escolha, 

porque o mundo está diferente daquele de sua infância e hoje são necessárias muitas coisas 

para sobreviver. Para ela, não agir assim, “capitalizando”, seria radicalismo. Pelo ponto de 

vista de Raquel, tanto o artista quanto o artesão estão sujeitos à necessidade, precisam 

vender seu produto, pois ambos sobrevivem do lucro do seu trabalho.  
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Sr. Niko demonstra o mesmo empreendedorismo de Raquel, que também foi 

observado na forma de outros artesãos organizarem seu trabalho. Isso em seu relato se 

traduz na busca pelo aproveitamento máximo do material e no cálculo do preço do 

produto, que com o passar do tempo passou a considerar fatores como o desgaste do 

maquinário e o aluguel da oficina, em vez da beleza da peça final, como fazia mais no 

início de sua profissão. 

Notamos, pelos relatos, que existe sempre a tentativa de adequar as formas de 

trabalhar à situação em que o artesão se encontra. Algumas vezes tais formas têm que ser 

aprimoradas, outras vezes são facilitadas. Acreditamos que a cópia se fundamenta, entre 

outros fatores, nessa questão da facilitação: geralmente, em qualquer atividade, é mais fácil 

e mais rápido repetir o que se fez antes, do que fazer alguma coisa pela primeira vez. No 

entanto, devemos também considerar o fator tradição: as cidades da região guardam fortes 

elementos tradicionais, o que, por assim dizer, modela as preferências do freguês no 

momento da compra, fazendo-os buscar sempre o mesmo modelo de produto. Sr. Niko, por 

exemplo, diz que as pessoas procuram por peças antigas (ou que imitem as antigas) por 

causa da tradição do local. Outro motivo é que as pessoas veem modelos de lampiões e 

lamparinas parecidos em outro país, pela televisão, e quando vão à oficina e veem o 

mesmo modelo, resolvem comprar. Assim, o apego à tradição também seria um motivo 

para os produtos serem feitos repetidos, sempre com o mesmo formato. 

De acordo com a ideia de Sr. Niko, os artesãos devem sempre fazer os produtos que 

são tradicionais, específicos da região em que se encontram. Todavia, tal abordagem da 

tradição pode constituir também uma afronta à criatividade, embalada pela necessidade de 

vender. É importante notar essas duas vertentes da necessidade: ela tem o poder de 

impulsionar a criação de coisas diferentes, melhoradas, mas pode também causar 

estagnação num mesmo modelo e entrave à renovação. 

Um exemplo desse apego à tradição aparece na fala de Sr. Niko. Ele conta com 

gosto a história da lanterna dos namorados: 

Não, essa aí é a lanterninha dos namorados, [pausa] eu não tenho dela pronta aí 
não... mas ela... ela fechada, se você olhar cê não fala que é uma lanterna. Ela 
é... pra dentro. Ela fechada é... ela é igualzinho a uma maleta. Uma carteira! 
Ela é pequena assim, igual uma maleta. Então naquela época lá pro... pros 
lados do sul, aqueles... vaqueiro lá andava com aquelas capa grande, né. 
Aqueles capão, então ela cabe dentro daqueles bolsos de cá. Então lá eles... a 
história, né? Lá a história é que os fazendeiros lá nas quebradas lá, quando... ia 
encontrar com a namorada lá pros mato, pra... pra não ir muito no escuro, 
tinha... a lamparina, né. E era... era fácil de carregar e de esconder, porque era 
só dobrar, e pôr no bolso aqui! E chegar lá acender. Aí tinha nome de lanterna 
dos namorados. 
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Apesar de ter uma rica história e de ser um produto bonito, o artesão não produz tal 

lanterna, pois não teria venda, pelo fato de não ser tradicional desta região. Ao mesmo 

tempo, conta que certa vez inventou uma mentira para impulsionar as vendas de uma tal 

lanterna: disse aos clientes que o seu produto seria uma réplica da tocha que Tancredo 

Neves carregara pela cidade. O resultado, para ele, foi que as vendas daquele modelo 

aumentaram. Talvez por isso esse artesão credite à tradição do local em que vive o mérito 

de proporcionar melhores vendas, despertando o interesse da clientela – haja vista que ele 

detinha uma bela história sobre outra lanterna, mas preferiu fabricar a outra, cuja história, 

mesmo que mentirosa, faz referência ao famoso político da região e por essa razão é mais 

sedutora. Por isso, para ele, o apelo de ser histórico, que é o que atrai os fregueses para o 

artesanato, não deve mudar, pois é isso que faz o produto vender. 

Através de histórias relacionadas a cada lanterna que produz, Sr. Niko teria a 

capacidade de iluminar a história coletiva, desvelando antigos hábitos – como a atividade 

do acendedor de lampiões, antes da luz elétrica, a que o artesão também se refere. Ele se 

lamenta por não ter feito, enquanto jovem, anotações sobre as histórias das lanternas e daí 

não ter conseguido guardá-las para contá-las hoje. Esse senhor que já viveu quase setenta 

anos sente que as histórias que ouviu são valiosas e vão se perdendo pelo tempo, porém 

não se arrisca a fabricar a lanterna dos namorados porque o mercado pede outro modelo. 

O artesão, que precisa sobreviver, fabrica as peças que tem certeza que vão sair, que vão 

dar lucro. Guardadas com ele, bastam as histórias.  

Nesse contexto, ainda que possamos ouvir timidamente o murmúrio das histórias 

caladas pela marcha da sobrevivência, fica a forte sensação de que a estratégia mais 

adotada pelo artesão (e por tantos outros) foi a adaptação. O próprio Sr. Niko compara o 

trabalho artesanal com uma pescaria, na qual “[...] você tem que ir de acordo com o que o 

peixe tá comendo”. Mas até onde? Será que assim – sempre respondendo sim ao que se 

pede, seguindo o dito popular segundo o qual o artista vai aonde o povo está – o prazer de 

realizar esse tipo de trabalho, que pudemos perceber em outros relatos, é possível? E mais: 

de acordo com o que foi ouvido em vários relatos, esse prazer está muitas vezes associado 

à possibilidade de criar. Quando a relação com o trabalho é a de produzir o que é pedido, 

como uma máquina programada, sobra pouco ou nenhum espaço para a inovação e a 

criatividade. O artesão aí não passa de um corpo que responde, um conjunto de músculos 

que obedecem.  

Nesse sentido, a oferta de produtos artesanais pouco diferenciados ou até idênticos, 

e também a procura por produtos com essas características – mesmo que disfarçada sob o 
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aspecto de preferência pelo produto que imita o antigo – podem estar assinalando uma 

característica regressiva do pensamento: a repetição. E com isso, a valorização da cópia e a 

desvalorização tanto do produto artesanal quanto do próprio artesão.  

 

 

2. O imediatista, a artesã realizada e a fazedora de bonecas 
O artista vai aonde o povo está 

SE NOS RELATOS ANTERIORES já aparece a relação de produção pautada mais 

diretamente pelo que o cliente pede do que pelo impulso criativo do artesão, é nos relatos 

de Sávio, Nilcimara e Dona Conceição que essa forma de trabalhar mais se destaca. O 

processo de criação aqui aparece sempre ditado, previamente, pela expectativa da venda, 

como sugere a fala de Sávio:  

Mas nem sempre o que eu quero fazer a pedra ali vai servir. Não que ela não dê 
pra fazer, mas eu vou ter muito trabalho, quer ver... esculpir, é... tirar o que tá 
sobrando da pedra, né, vou tirando o que tá sobrando e vou deixar o que eu 
imaginei ali na minha cabeça, né. Aí eu penso assim: quanto menos eu tiver que 
tirar, melhor, que mais rápido eu vou fazer e vou fazer outra peça, outra peça e 
vou... mais pessoas vão poder adquirir esse meu trabalho, e... Mas tem vez que, 
às vezes eu tenho uma encomenda aí que eu não tem muito... aí não tem 
escapatória não, aí eu tenho que pegar aquele bloco grandão e... tirar, 
entendeu, pra chegar ali naquela... 

Sávio, artesão de quarenta e cinco anos, que esculpe imagens em pedra na cidade de 

Coronel Xavier Chaves, também procurou aproximar o seu produto de um artesanato 

utilitário:  

Eu não gos... eu faço algumas peças grandes, mas geralmente eu faço peças não 
tão grandes, não tão pesadas, que a pessoa já chega, coloca no carro e já leva e 
pode colocar em cima de um aparador lá e... entendeu? Ao mesmo tempo cê 
pode deixar no jardim, pode tomar chuva, tomar sol, que... 

Interessa sempre a ele a rapidez em todas as fases do processo laboral que, como 

um todo, é bastante direcionado pelo mercado, como ele mesmo confirma. Sávio produz o 

que tem maior probabilidade de vender, para não perder tempo. Essa atitude se diferencia 

bastante da de alguns outros artesãos cujos relatos serão analisados mais adiante, já que 

muitos deles utilizam o fazer artesanal como forma de expressão, sendo esse, algumas 

vezes, o leitmotiv de seus produtos.  

A artesã Nilcimara, da cidade de Conceição da Barra de Minas, ao relatar o 

processo de criação de suas peças, descreve: 

Sempre quando eu vejo assim que tem alguma coisa que tá saindo mais no 
mercado, por exemplo, às vezes tá saindo muito bicho, né? Aí eu procuro... é... 
fazer os bicho, eu mesmo faço a modelagem antes, modelo, dali eu transformo 
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em papel, faço em papel machê, daí eu faço uma base primeiro, depois... Eu 
gosto de trabalhar com fôrmas, porque aí eu faço produção, então por exemplo 
eu faço uma galinha d’angola, de papel machê, mas se eu for fazer, todas vezes 
que eu for fazer for modelar uma, vai demorar muito. Aí eu faço a primeira, dali 
eu faço uma fôrma dela, e assim eu já posso fazer uma produção maior. 

Para ela também o mais importante parece ser o mercado. Ela, como tantos outros, 

vale-se do molde e da reprodução em série para obter lucro no seu trabalho. Seguindo o 

mesmo incentivo de Nilcimara, Dona Conceição, uma senhora de setenta e sete anos, 

moradora da cidade de Resende Costa, parece ter abraçado a produção de bonecas de pano: 

Pergunta – Quando a senhora começou a fazer suas bonecas? 
D. Conceição – Ah, toda a vida eu faço, mas eu faço só pouquinha coisa, que 
toda a vida eu era costureira. Daí eu ficava costurando, depois é que eu resolvi 
parar de costurar e fui fazendo, fui melhorando, fui fazendo mais, fazendo desse 
tipo aqui os outros gostaram... quase que não dá pras encomendas, os outros 
gostam. 

O que observamos nos três relatos parecem ser mostras do empreendedorismo que 

o artesão precisa ter hoje para conseguir vender seu produto. Através destes e de outros 

relatos, percebemos que hoje não basta ser um bom artesão, ou um bom artista – essas 

pessoas precisam ser boas vendedoras, acima de tudo. E nessa situação, a pressa é 

fundamental, segundo o relato de Sávio: “até ficar perito em atender o cliente rapidinho, 

ter as caixas de papelão ali pra embalar e amarrar pra pessoa levar, ao mesmo tempo tá 

conversando, cê tem que ficar esperto!” 

A relação com o produto em si, no caso de Sávio, parece superficial, mediada 

primeiramente pelo afã da venda. E, como já esperado, o resultado é que “todo mundo 

adora, todo mundo gosta, dá os parabéns... nem todos compram né, mas muitos compram, 

voltam...”. Pensamos que esse tipo de relação com o trabalho e com o produto pode ser um 

fator que interfere na formação de uma identidade mais bem definida de trabalhadores 

artesanais. Em momento algum qualquer dos três entrevistados se denominam artesãos 

(nem mesmo escultor, no caso de Sávio). Ele afirma: “eu sou desenhista, minha profissão 

mesmo é desenhista, entendeu...”, e Nilcimara, quando questionada sobre a sua profissão, 

responde: “é... eu tô mexendo com artesanato desde dois mil e dois... Até então eu era só 

uma dona de casa, lavava, cozinhava, aquela rotina, né”. 

Nos relatos de Nilcimara e Sávio, o trabalho artesanal assume um tom fugaz, como 

se fosse algo momentâneo, ou algo a que eles não estão tão ligados. O que destacamos 

nessa situação são os sinais de desvalorização da profissão de artesão, que surgem na fala 

desses dois representantes. Nilcimara, por exemplo, diz se sentir realizada depois de ter 

iniciado o trabalho artesanal, mas porque antes ela era “só uma dona de casa” e hoje suas 
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tarefas domésticas são feitas com prazer (parece mostrar assim que a importância de seu 

trabalho doméstico está fora dele). Da mesma forma, Dona Conceição também parece 

valorizar mais o trabalho anterior de costureira do que o de agora. O orgulho com que 

relembra as roupas que fazia não se compara ao modo como fala das bonecas: “ah, mas... 

eu fazia cada paletó de homem! Que usava paletó, fazia cada uma roupa chique, eu via 

assim uma roupa lá pronta e eu fazia. Tá linda, vamos fazer igual!” 

Sávio se diz desenhista, mas não desenha mais. Por desleixo, segundo ele, deixa de 

assinar algumas peças. Mostra que aquilo que faz não é ainda o que deseja fazer: “[...] 

daqui a alguns anos até eu conseguir desenvolver um trabalho meu e tal, conseguir fazer 

umas peças mesmo que eu quero fazer”. Ele percebe que o trabalho que faz não é seu, por 

não ter poder de decisão sobre o tema do trabalho, sobre o que vai esculpir. Ao mesmo 

tempo, diz que seu trabalho é valorizado, “[...] por ser um trabalho bem manual, porque 

todas as peças são exclusivas, né... se vocês falarem assim: ‘Ó, faz uma outra peça 

igualzinha essa pra mim’, eu não vou conseguir fazer”.  

No caso de Sávio, o desejo parece estar em outro lugar (ou em outro tempo) 

enquanto ele trabalha. A entrega do corpo ao trabalho é ferrenha:  

[...] por esculpir... dá, tem umas coisas que são naturais mesmo, deu um ovinho 
a mais aqui só, esses movimentos repetitivos aqui né, com o tempo vai... fica com 
uma lesãozinha assim mas... não... mas também, por exemplo, eu já trabalho, vai 
fazer sete anos. Também não quero ficar o resto da minha vida fazendo isso aqui 
também não, cê entendeu? 

 
Figura 3. Sávio esculpindo (podemos perceber, no antebraço esquerdo, a lesão mencionada pelo artesão) 

Notamos que há uma tentativa de naturalização e banalização das consequências 

negativas do trabalho que brotam no corpo, como se essa atitude fosse necessária para que 
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a mente possa se manter supostamente mais livre, projetando um futuro onde o trabalho 

estaria aliado ao prazer. Talvez por isso ele se defina como um “imediatista”. Sua maneira 

de falar é rápida, ansiosa como o conteúdo que expressa, seus movimentos são tensos 

como o corpo no trabalho que executa há quase uma década. O que faz hoje é, de acordo 

com Sávio, um “investimento a longo prazo”. 

Embora pareça não demonstrar sinais de identificação com seu produto, Sávio fala 

com orgulho da técnica que desenvolveu, que é única. Através dessa técnica exclusiva, 

seus produtos são reconhecidos. Pelo que parece, é na técnica, e não no motivo expresso na 

peça que está o orgulho de Sávio – atitude que também se diferencia bastante de outros 

artesãos, que parecem ver beleza e ter satisfação na liberdade de fazer aquilo que querem, e 

especialmente em criar formas novas.  

O relato de Sávio está prioritariamente no presente, no processo do trabalho, como 

o imediatista que afirma ser. Projeta-se algumas vezes para um futuro melhor, em que o 

trabalho seja diferente, mas não aponta os caminhos que pretende seguir para alcançá-lo 

efetivamente. Pelo contrário, fala das lesões instaladas no corpo, que se no momento já 

dificultam a realização do trabalho manual, mais tarde poderão até impedi-lo. O passado, 

nos relatos de Sávio e Nilcimara, não traz a valoração notada em tantos outros relatos. Já 

na fala de Dona Conceição, o que passou – a vida de costureira – parece ter sido valioso, 

mas ela também não se detém aí. Relembra com orgulho o que produzia antes, mas logo 

retorna à época atual, ao trabalho com as bonecas, que embora tenha se desenvolvido por 

influência do saber costurar, parece algo desligado, pelo menos quanto ao afeto, do fazer 

anterior. 

 

 

3. O homem simples, o aprendiz e o quieto 
A simplicidade de quem produz riquezas 

FOI VISTO, ANTERIORMENTE, que a expectativa da venda pode direcionar de forma 

muito direta a produção de alguns artesãos. Entretanto, cabe analisar a diferença do relato 

de Carlão, artesão de quarenta e seis anos de idade e residente em Tiradentes, em relação 

aos relatos anteriores, no que tange ao estímulo para esculpir: 

[...] a arte que... que sai da mente é, é... é assim, não tem como cê falar assim cê 
entendeu? É como o amor, não tem como cê falar, cê só tem que pôr em prática 
né, que é uma coisa que a gente faz assim de coração né? Não é uma coisa que a 
gente faz assim... porque tá apertado, porque tá assim não. É uma coisa que a 
gente faz de coração mesmo. E pra mim, eu fazer isso aqui, essas coisas assim, 
pra mim é, é o... a maior coisa do mundo! 
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Trata-se de uma maneira totalmente diversa de ver o trabalho, que certamente se 

reflete nos produtos. Carlão tem, como todos os outros entrevistados, o trabalho artesanal 

como fonte de renda e sustento. Assim como os demais, está sujeito à relação com os 

clientes, com os lojistas, à barganha por preço – enfim, ao mercado do artesanato. No 

entanto, enquanto outros artesãos pautam seu trabalho primeiramente pela venda, 

colocando inevitavelmente à frente do seu desejo o desejo do outro, Carlão conseguiu 

manter em primeiro plano, de alguma forma, o seu desejo.  

[...] pode ser um... num pincel, na tela, qualquer coisa, na lata, no zinco, cê 
entendeu? A gente faz tudo... e é só olhar, cê entendeu? Eu ainda não fiz assim 
anjo assim inteiro porque eu não... eu não gosto, cê entendeu... não sou mais um 
cara religioso... mas de armadura pra baixo a gente faz! 

Carlão ainda consegue se recusar a fazer aquilo que não gosta. Talvez perceba que 

o que faz é algo importante demais para ser subjugado, importante a ponto de ser 

comparado ao amor. 

Enquanto o orgulho de Sávio está na técnica que ele mesmo desenvolveu, como 

visto no ponto anterior, o de Carlão parece residir na possibilidade de criação de novas 

formas: “ah, a sensação de você ver uma coisa pronta assim, sabe... de repente cê faz um 

negócio diferente, um galo diferente... de repente cê põe um com a cabeça pra baixo, um 

com a cabeça pra cima, entendeu...”. Apesar de também usar molde para cortar a lata e 

esculpir suas peças, ele dá ênfase à inovação, mesmo que pequena. É essa possibilidade do 

artesanato que desperta seu sentimento. É certo que também utiliza técnicas que foram 

aprendidas e desenvolvidas por ele, porém a sua descrição do processo criativo remete a 

algo mais simples, mais fundamental do que qualquer método que possa ser desenvolvido 

pela racionalidade. E, apesar disso, seu trabalho é único, de grande beleza, expressividade 

e complexidade técnica. 
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Figura 4. Bananeira em lata, trabalho minucioso de Carlão 

Isaías, de quarenta e dois anos de idade e também residente em Tiradentes, 

igualmente parece compartilhar do sentimento de Carlão em relação à criação: “olha, uma 

alegria danada, uai, que a gente vê o trabalho que dá, o negócio pra fazer na máquina não 

tem jeito, né? Aí não tem alegria não, já tava bem dizer pronta, né?”. É possível pensar, a 

partir daí, que a máquina tira gradativamente o prazer do fazer artesanal. Os artesãos se 

encontram numa crise: entre os prazeres e necessidades que o dinheiro pode satisfazer, e o 

prazer estético, da criação, que lembra ao homem a sua humanidade. Isaías, como os outros 

artesãos cujos relatos estão em destaque nesse bloco, busca então formas de proteger o ato 

de criar: “eu acho bonito a pessoa criar, se ela fez uma rosa, então a pessoa tem que fazer 

uma rosa diferente, com outro galho diferente, pra não dá aquela impressão de que tá 

todo mundo fazendo a mesma coisa, não é isso?” 

Porém, mesmo sabendo o quão valiosa é a criação, Isaías não consegue impor esse 

valor aos lojistas. Suas peças são únicas, mas não levam sua assinatura: “[...] se eu for 

assinar os lojistas não vão gostar não, é porque aí se eu assinar a peça, o turista ele vai 

querer saber quem que fez, aí vai querer ir atrás da pessoa, aí já atrapalha o pessoal da 

loja”. Na verdade, tais lojistas também percebem o valor das peças do artesão e por isso 

mesmo o impelem a repassá-las às suas mãos sem a sua marca. Os lojistas e os artesãos 

sabem a verdade que alguns compradores ainda ignoram: que o valor do produto artesanal 
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está nas mãos únicas que o moldaram. A maioria dos artesãos são pessoas muito simples, 

cuja humildade não impede de criarem produtos com alto grau de elaboração, grande 

riqueza de detalhes e muitas vezes um alto valor comercial, especialmente quando passam 

às mãos dos chamados atravessadores.  

 
Figura 5. Peça de Isaías que não levará sua assinatura 

Trata-se aqui da questão do valor – o valor das coisas e o valor das pessoas. 

Infelizmente, muitas vezes, as pessoas são menos importantes que as coisas. Como 

podemos notar no relato de Carlão: 

O trabalho do artesão é muito difícil, que nem um artesão que nem eu que faço 
umas peças assim, que num existe, eles fica doido com a peça, aí quando você 
fala o preço, eles quer cair de costa... cê entendeu... Aqui, procê ter uma ideia, 
eu tô respirando um ácido muriático e cloreto de zinco, cê entendeu?  
[...] quando você fala o preço eles cai de costa... ‘Não! Muito caro! Não dá pra 
levar não...’ Entendeu? E é uma coisa difícil, que é feito ponto por ponto, cê tá 
entendendo... não é uma coisa assim que... o cara faz dez num dia, vinte num 
dia... se fosse assim, eu tava milionário! 

Isaías traz uma explicação para a lógica do lojista: “porque hoje as lojas trabalham 

mais é com quantidade, não é assim, que as pessoas vão fazer um trabalho bonito, então 

eles querem é quantidade, sendo que na mão a gente vai ter mais dificuldade, né? Tem que 

cortar, bater a flor, virar a flor”. Disso extraímos que o fator quantitativo tem sido mais 

vantajoso que o qualitativo, no caso da venda.  

Podemos observar que os trabalhadores artesanais, geralmente pessoas simples, são 

levados a entrar no jogo das negociações, das vendas, enfim, viver o cotidiano de um 

comerciário. E, muitas vezes, é exatamente essa situação que eles tentam evitar. Este é o 

caso de Naninho, artesão de quarenta e sete anos, residente no distrito de Vitoriano Veloso 

(chamado Bichinho). Sua profissão parece ter sido o resultado de uma busca por sossego: 
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“bom, a gente tinha necessidade de trabalhar não tinha como correr não, mas às vezes a 

gente estava em São Paulo e... Será que eu não posso é... será que um dia eu vou poder 

trabalhar na minha terra? Ficar mais quieto?”. A procura por uma vida simples, às vezes 

até mais afastada da cidade, como em alguns relatos, é comum e condizente com o fazer 

artesanal. Muito artesãos moram em pequenos sítios, nos arredores das pequenas cidades 

da Microrregião de São João del-Rei, no Campo das Vertentes, onde buscam alguma 

tranquilidade para a criação de suas peças. 

Alguns tentam evitar até mesmo o contato com as pessoas, os compradores, por 

exemplo. Para isso, algumas vezes, terceirizam parte do seu trabalho, especialmente a parte 

da venda. Naninho, por exemplo, não gosta de ser o vendedor de seus produtos:  

Bom, eu prefiro não atender. Até porque eles falam: ‘Ah, foi você quem fez?’ 
‘Foi.’ Então ele vai chorar mais, né. [risos]. Aí eu prefiro falar: ‘O preço é esse, 
vê se dá pra negociar.’ Aí deixo o preço com eles... e... até onde pode chegar, 
né... porque tem coisa que não dá pra ir. Ah... eles querem pôr o preço deles 
também, né: ‘Ah, eu dou tanto!’ Mas não vai dar pra fazer então... deixa quieto. 

Naninho tenta se esquivar o quanto pode da relação com o comprador. Mas quando 

não é possível evitar, o contato de negociação acontece até mesmo na intimidade de sua 

casa: “eu aqui não tenho como escapar não. Minha oficina já é no fundo da casa. E... para 

passar... para chegar até a oficina... vai passar pela cozinha. Então... sem problemas [...] 

Eles olham... tão passando mesmo... vão ter que passar mesmo”.  

Naninho, como Carlão e Isaías, dizem que são artesãos, não obstante o grau de 

aprimoramento das peças que produzem. Isso os difere de outros entrevistados, que 

evitaram se intitular artesãos por associarem o termo aos trabalhos repetitivos, copiados e 

pouco diferenciados. Estes três homens, porém, não se dizem artistas, como mostra mais 

claramente o fragmento do relato de Carlão: 

Pergunta – Sua profissão? 
Carlão – Atualmente eu só faço isso aqui mesmo, e mais nada... 
Pergunta – Tá, mas se alguém te perguntar, qual sua profissão hoje, o quê que 
você fala? 
Carlão – Ó, minha profissão é artesão... cê entendeu? Eu mexo com artesanato 
há tantos ano né, e meu patrão não fala que é artesanato, ele fala que é 
escultura de metal, cê entendeu... Mas... eu como sou um cara mais simples, eu 
falo que é... artesanato né, entendeu, tem gente que fala: ‘Não, eu faço escultura 
de metal...’ Então foi aí que nasceu o artesanato... pra mim, nasceu nesse meio 
aí, porque a pessoa tem que ser mais simples... entendeu? 

O status de artista é algo acima do patamar em que esses três acreditam estar. 

Assim também é Isaías: “eu me considero um aprendiz ainda”; e Naninho: “eu sou 

artesão, pra artista falta muita coisinha ainda... [risos]”. Percebemos assim que, no 

imaginário dos artesãos entrevistados, de maneira geral, o artesanato é algo inferior à arte e 
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eles, como artesãos, são também inferiores em relação aos artistas, ainda que seus produtos 

sejam considerados por alguns como verdadeiras obras de arte. 

 
Figura 6. Esculturas em madeira de Naninho 

 

 

4. As tecedeiras e as quarenta e cinco formigas 
O trabalho em conjunto e a terapia do esquecimento 

NESTA PARTE, SÃO APRESENTADOS os relatos de Dona Dadá, de Dona Lilita e de 

Carmem. Trata-se de três entrevistadas – as duas primeiras são tecedeiras, e a última uma 

espécie de costureira –, mas a intenção é representar também aqui o trabalho das diversas 

pessoas que as acompanham diariamente em seu fazer artesanal.  

Dona Lilita é uma mulher de sessenta e nove anos de idade, é casada e tem oito 

filhos. Dona Dadá tem cinquenta e seis anos, casada e tem seis filhos. Carmem tem de 

cinquenta e três anos, é casada e tem dois filhos. Cada qual formou, ao longo do tempo, um 

grupo de trabalho, composto pelos próprios familiares e/ou por outras pessoas. E todas 

dizem gostar muito do trabalho que fazem, como conta Dona Lilita: “[...] acho tão 

gostoso, tão bom, pra mim é uma alegria que eu tenho! Eu falo com eles que é um 

momento de lazer, eles acha graça!” 

Ressaltamos também a fala de Dona Dadá: 
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Não sei se é porque a gente... é... tá sempre em casa, igual... criou os filhos tudo 
– tenho seis filhos: tive cinco primeiro e um de criação, né, que Deus me deu. E 
eu criei eles tudo aqui, sabe, sozinha, de primeiro meu marido trabalhava de 
pedreiro, trabalhava pra lá, pra longe, e eu fiquei sozinha com as crianças, 
então aquilo pra mim era um divertimento. 

O trabalho no tear é descrito pelas duas tecedeiras como alegria, lazer, 

divertimento. Notamos que o fato de trabalharem em conjunto traz muita satisfação, como 

destacado no diálogo seguinte, entre a pesquisadora e a artesã:  

Pergunta – Como é que é trabalhar junto com outras pessoas, assim? 
D. Dadá – Ih, é bom, é divertido! [risos]. Muito bom. Eu sinto falta, o dia que, 
por exemplo, sábado, dia que elas não vêm, ai, mas a casa parece que fica 
grande! Fica ruim assim, fico esperando chegar uma pessoa, ouvir uma voz 
chegar pra gente começar, né? 

Mas as tecedeiras trazem também relatos de solidão. Os filhos se casaram, as casas 

se esvaziaram, os maridos adoeceram. A solidão e a necessidade de assumir mais 

ativamente o sustento do lar levaram essas mulheres a abraçar o trabalho com tamanho 

afinco, fazendo dele o ponto central de suas vidas. Os teares de Dona Lilita, por exemplo, 

têm tanta importância que até ganham vida em seu relato: “o que eu sei é isso, que eu 

gosto muito do tear, esses meninos tudo...”. Sozinha com o marido, os teares preencheram 

um pouco o vazio deixado na casa pela partida dos filhos. Conta, inclusive, que hoje as 

visitas que recebe são para o tear, são pessoas interessadas em conhecer um tear manual. 

 
Figura 7. O tear manual de Dona Lilita 

Outro grande atrativo do trabalho artesanal para as mulheres, de acordo com o que 

foi visto nos relatos, é a possibilidade de trabalhar para complementar a renda do lar, sem 

sair de casa. As mulheres geralmente conciliam o trabalho doméstico e a criação dos filhos 
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com o trabalho artesanal, como relata Dona Dadá, criando assim uma jornada quase 

interminável.  

Aqui nossa cidade tem muita dificuldade pra ter emprego, né, serviço 
principalmente pra dona de casa, né. Igual no meu caso, por exemplo, que eu 
não posso trabalhar fora, não tem jeito, então isso aqui você trabalha em casa, 
você trabalha a hora que você pode, né? Do jeito que você pode, e... 
[minha filha] tem estudo, mas ela optou pelo tear, porque não gasta estudo, é... é 
uma coisa mais... mais grosseira, vamos supor assim, né, que ela pode fazer em 
casa mesmo, na hora que ela pode, né, quando tem tempo... 

Essa é uma situação extremamente comum e podemos até dizer que constitui uma 

característica do trabalho artesanal feminino na região: a mulher, mesmo trabalhando como 

artesã, é ainda a responsável pelas funções domésticas. Como expõe Carmem, que trabalha 

com outras quarenta e quatro mulheres: 

É assim, é aquela mãe de família que tá com criança pequena, o marido é 
empregado, aqui não tem uma creche, e também não tem um emprego também 
pra todo mundo, né? E tem aquele marido também que não gosta que a dona de 
casa vai pro emprego, você sabe como é que funciona isso aí, mas dá pra ela 
ganhar um dinheirinho bom... 

Essa característica tem sido repassada através das gerações, perpetuada pelas 

próprias artesãs. Dona Dadá é tecedeira como a avó, a mãe, as irmãs e as filhas. As netas 

também já estão sendo ensinadas. Dona Lilita seguiu os passos da avó, e o ensinou também 

aos filhos: “[...] ensinei minhas filhas tudo, os filhos os homens as menina mulher tudo 

tudo aprendeu, todos trabalha nesse serviço”. Os homens muitas vezes aprendem o 

trabalho, mas escolhem outra profissão, fora de casa, dando o caráter predominantemente 

feminino desse tipo de artesanato. Mas também é muito comum, na região, que vários 

membros da mesma família estejam envolvidos no trabalho e que trabalhem muitas vezes 

juntos, no mesmo local, ou em locais separados, mas dividindo o trabalho. Assim, cada um 

se torna responsável por uma fase da produção. 

O caso de Carmem é um pouco diferente: são de quarenta e cinco mulheres – 

“quarenta e cinco formigas”, como ela prefere dizer – que trabalham juntas na oficina da 

artesã. A divisão do trabalho é bastante acentuada, gerando subdivisões como em uma 

fábrica: algumas são costureiras, algumas bordadeiras, algumas são mioleiras, algumas 

crochezeiras, outras fuxiqueiras.  
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Figura 8. Os trabalhos das quarenta e cinco formigas 

O trabalho na oficina de Carmem é constante, assim como o das formigas. Não há 

férias, pretensão de aposentadoria ou descanso, como conta a artesã: 

Pergunta – E quando você descansa? 
Carmem – Não, eu não descanso. Eu descanso é trabalhando mesmo, meu 
descanso. Porque até mesmo é... a gente já passou muito aperto e como isso 
aqui é o que eu te falo, não deu aquele lucro, aquela coisa que a gente... não é 
pra ficar rico não, mas ele me deu aquele lucro de sobrevivência mais fácil, 
então... E pelo aperto financeiro que a gente já passou, pelo sufoco que a gente 
já passou, então o meu prazer é estar trabalhando, não por ganância, não por... 
tem pessoas às vezes que quanto mais quer... Não, comigo não tem disso, eu pra 
mim estar bem eu tenho que estar no meu trabalho, porque é... a gente que já 
passou muito aperto então a gente tem medo daquela volta, entendeu? É porque, 
a gente pensa assim: ‘Eu não vou maneirar, porque se ficar estável está bom’. 
Mas a gente que já passou um sufoco muito grande, então, pra você tá 
trabalhando pelo que a gente já passou o que eu tô fazendo agora, o que eu tô 
trabalhando agora, pra mim é festa! Então eu não tenho necessidade de férias, 
folga, sair, viajar... não, não tenho. Eu estando aqui eu tô realizada, não preciso 
de mais nada. 

Podemos considerar que se essa mulher nunca teve sonhos, como ela mesma diz, 

não os teve porque talvez não foi permitido ter. Assim também, talvez não descanse porque 

não sente o cansaço; não o sente, quem sabe, porque a recordação de dias piores e o medo 

de que eles se repitam se sobrepõem ao esforço de hoje. Percebemos, assim, que para 

algumas pessoas as brechas para sentir ou querer outra realidade estão pouco ou quase 

nada possíveis. 

Há também, embutido nos relatos dessas mulheres e de outros entrevistados, algo 

não-nomeado que buscam esquecer. E para concluir essa tarefa, a do esquecimento, têm se 

utilizado do trabalho artesanal de forma intensa, abrindo mão até das horas de repouso, 

como mostra o fragmento da fala de Dona Dadá: “às vezes estava até meio sem saúde, 
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assim, mas eu continuava trabalhando, aí eu esquecia de muitas coisas, muitos problemas, 

e eu achava bonitinho o trabalho assim sendo feito, e eu me alegrava com aquilo, e eu 

gosto de fazer”. 

Podemos aventar que talvez exista algo no próprio fazer artesanal, característico 

desse ofício, que arrebate quem a ele se dedique, um estar absorto pelas suas tessituras que 

traga na sua função uma satisfação de outra ordem. Mas, também existe uma ideia, comum 

a diversos artesãos, de que o trabalho artesanal cumpre uma função mais específica de uma 

tarefa terapêutica. Associados a essa ideia, surgem termos como descanso e relaxamento, 

claramente denotativos de um estado anterior de tensão e fadiga. Note-se a noção de 

terapia expressa no relato de Carmem: 

Pergunta – No quê que você pensa quando você tá produzindo? 
Carmem – Nada! É uma coisa impressionante, eu até brinco, que o trabalho pra 
mim é uma terapia, ele consegue me relaxar... 

No mesmo sentido, vale ressaltar também o relato de Dona Dadá sobre o tempo que 

fica no tear: “[...] o período lá... acalma, né, uma fisioterapia que a gente faz, uma 

fisioterapia da mente... é muito bom, não dá pra cansar”. 

Os relatos sobre a necessidade de terapia somados às condições de trabalho – os 

sentidos e os ritmos extenuantes que ele vem adquirindo, a comparação com os esforços 

dos insetos para a mera sobrevivência, a necessidade do trabalho para a subsistência 

concorrendo e minimizando as condições para o acesso à educação formal, o confronto 

desproporcional entre o ritmo alcançado pela máquina e pelo corpo humano, a 

desvalorização do trabalho doméstico e a ainda pouca valorização do trabalho da mulher 

na sociedade atual – podem também conduzir à ideia de uma moléstia que precisa ser 

tratada – ainda mais se for considerado o sentido que o termo assume para essas mulheres. 

A despeito da possibilidade de existirem outras formas de satisfação obtidas pela atividade 

artesanal, não se pode desprezar que, num certo sentido e até mesmo pelo relato se 

apresentar sob o impacto de certo fascínio, através desse tipo de terapia, o tempo da vida 

se esvai, hora a hora, dia a dia, pelos anos afora, com a anuência e até mesmo a supervisão 

das artesãs. É o que mostra o relato de Dona Dadá, preocupante pelas condições sob as 

quais o trabalho (e em especial o trabalho artesanal) vem sendo realizado nessa região: 

O tempo passa, você nem vê o dia passar. É maravilhoso!... E elas também 
gostam de vir pra cá. Essa dona que me ajuda igual há muitos anos, a Edite, ela 
não sabe ficar na casa dela. Ela fala que chega, ela sente uma paz! Que ela 
começa a trabalhar, a gente começa a conversar e o dia passa ela nem viu! 
Serve assim pra mente, é um descanso, pra ela. Ela fala que arruma as coisa 
depressa, pra tecer. O dia que ela não pode vir, diz ela que nem não sabe nem o 
quê que faz, que já acostumou, né... é muito bom. Bom trabalhar. 
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Sob esse aspecto, essas artesãs podem estar praticando, diariamente, uma terapia do 

esquecimento. E, além disso, todas as três se esforçam sobremaneira na tarefa de passar 

adiante o que sabem – tanto o trabalho, como o modo de vida, tal qual o receberam. É o 

que percebemos nas palavras de Dona Lilita: “[...] eu falo que eu quero trabalhar até o dia 

de morrer. A minha vó morreu e deixou colcha no tear. Eu também queria ser isto”. Na 

mesma direção caminha o relato de Dona Dadá: “minha mãe trabalhava muito, ela sofreu 

muito pra criar nós, ensinou nós tudo também a trabalhar, eu também passei pras minhas 

filhas, eu creio que elas vão passar, né... pras minhas netas... e vão indo de geração em 

geração, graças a Deus”. 

O que podemos apreender das palavras dessas mulheres é o intenso desejo de 

reproduzir sempre o mesmo tipo de vida. Parecem buscar uma relação em que a família, 

principalmente, participe de uma simbiose, diferenciando-se e separando-se o mínimo 

possível dos ancestrais, como registrado no relato seguinte, de Dona Dadá. A isso dão o 

nome de tradição.  

[...] quer dizer, é um trabalho que vem de geração pra geração, né? Minha avó, 
que nem lembro dela, ensinou pra minha mãe, minha mãe foi passando pra nós, 
a gente passa pros filhos... vai ensinando os outros... e lá vai pra frente, né?  
[...] As minhas irmãs também, tudo, tudo cresceram do mesmo jeito, minha mãe 
ensinou todas a trabalhar do mesmo jeito... [...] minhas irmãs tudo trabalham 
com isso, criaram os filhos tudo com isso... elas moram tudo em Resende Costa, 
vocês poder ir lá, se quiser, também... elas vão te falar a mesma coisa que eu tô 
te falando.  
[...] E eu espero: que fique pras minhas filhas, pros meus... pras minhas netas, 
né. 

 Até mesmo Carmem, que não recebeu o trabalho como uma tradição de família, 

parece estar se direcionando para isso. Apreendemos em sua fala um tom de 

responsabilidade repassada à filha, encarregada de seguir os passos da mãe, para que essa 

possa descansar:  

[...] então é uma coisa que por enquanto eu ainda não pude passar pra ninguém, 
tô... vou tentar passar pra minha filha, parece que ela vai levar jeito [...] então 
agora que eu tô ensinando à Patrícia, pra ela poder ir chegando, que aí depois 
que ela chegar eu posso sair. 

Não só as famílias são absorvidas nessa circularidade, mas também os de fora têm 

sido, muitas vezes, introduzidos no universo da tradição do trabalho de família. Parece não 

haver espaço para novas narrativas dentro dessa tradição e o elemento de repetição é 

predominante – até mesmo entre relatos de três artesãs que não se conhecem. As 

lembranças se assemelham, as histórias se fundem em uma só massa de sofrimentos 
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passados e de júbilo com o patamar alcançado através do trabalho incessante, fazendo com 

que as experiências muito além desse padrão sejam impraticáveis. 

Por um lado, essa forma de vivenciar a tradição procura preservar elementos 

valiosos para essas mulheres, reaproximando-as das famílias e dos antepassados que já 

foram. Por outro lado, os nós apertados do tear e da costura podem ter o poder de sufocar 

as subjetividades, tipificar os indivíduos e até estrangular escolhas pessoais, justificados 

pela necessidade de começar a trabalhar desde cedo para complementar a renda familiar. 

Além disso, acreditamos também que a distração dos sofrimentos do mundo, obtida 

através da atenção ao trabalho, pode cumprir ao mesmo tempo a função de embalsamar os 

desgostos, os artefatos nocivos que não devem ser mantidos descobertos na memória. 

Esquecer alguns acontecimentos é algo necessário, como já foi discutido com base nas 

observações de Marcuse (1955/1975). Mas abandonar permanentemente as lembranças de 

tais episódios como detritos, sem a mínima elaboração, só gera, como destaca Bosi (2004), 

uma estabilidade artificial.  

É certo que desse processo de distração pelo trabalho resulta alguma defesa para o 

aparelho psíquico, que não suporta o contato direto com tais dores. Entretanto, vale notar 

que essa proteção parece possibilitar exatamente a preservação, talvez até por um cauteloso 

esforço, do núcleo de tais complexos. 

 

 

5. Na natureza e no mundo 
Uma relação diferenciada com o ambiente 

SÃO EXPOSTOS AGORA FRAGMENTOS das falas de Dona Zulei, de Jordson e de 

Caetano. Se em alguns casos, como visto nos relatos analisados anteriormente, a atenção 

ao trabalho tem sido usada como forma de distração e de afastamento dos problemas e do 

que está para além do trabalho, os relatos das três pessoas deste bloco de análise traz um 

diferencial: é justamente através do trabalho que estes artesãos parecem estabelecer e/ou 

reforçar sua relação com o ambiente externo, construindo uma ponte entre o interior – seus 

sentimentos e pensamentos – e o mundo externo.   

Dona Zulei, artesã residente em São João del-Rei, faz colagens em cartões, quadros 

e outros tipos de produtos, usando materiais que busca todos os dias “na natureza”. Ela 

conta que gosta de trabalhar com calma, pensando e conversando, muitas vezes 

conversando com o próprio produto ou mesmo com a natureza, no momento em que extrai 

a matéria prima para trabalhar. Seu trabalho não cumpre a função de terapia do 



O fio da memória na tessitura de um ofício 
Ana Paula Rocha Guanais – PPGPSI/UFSJ 

 

72 

esquecimento: em seu relato, tanto quanto em seu trabalho, a senhora de aproximadamente 

setenta anos de idade expõe preocupações com o meio ambiente, com as bruscas mudanças 

climáticas, a violência, a injustiça social da propriedade que não pode ser de todos. 

E quando eu faço casinha! Pensa que é só criança que gosta de casa? Precisa 
de ver... como que os adultos gostam! Porque, a casa... lembra a casa da gente, 
a casa Terra... que eu falo muito com as crianças, né, é... vamo ter cuidado, né, 
porque... a Terra é casa de todo mundo, a gente mora todo mundo junto! 
[...] Eu sinto quando vejo aí, incêndio de... de favela, perdendo aquilo tudo, 
esses desastres aí, Haiti, Niterói... nossa, aquilo me faz sofrer demais! 

Da mesma forma, o relato de Jordson, homem de quarenta e sete anos de idade – 

artista e artesão, como ele se intitula, em Conceição da Barra de Minas e Bichinho 

(Vitoriano Veloso) – atenta sempre para questões como a degradação ambiental e as 

relações econômicas envolvidas no trabalho artesanal. Orgulha-se por suas esculturas de 

papel machê serem feitas somente usando o papel de jornal, que ele recolhe do lixo, e 

polvilho azedo, ambos facilmente degradáveis pelo ambiente. 

E aí vem o progresso a modernidade... o papel machê ficou quase que extinto 
porque o carnaval trouxe o acetato, o isopor, os produtos E.V.A. Hoje o 
carnaval, que é pra televisão, é feito praticamente de materiais sintéticos e 
provavelmente, não recicláveis, né. Cê funde o acetato não tem como reutilizá-
lo! O produto E.V.A. também, são todos sintéticos, né, a reciclagem aí é meio 
complicado. Sendo que a reciclagem do jornal, cê molha o jornal, papel, faz 
uma polpa, adiciona cola de polvilho azedo e... e tá reciclado o papel né, não 
vai mais pro lixo. 

Na região, pelo que foi observado, uma característica comum a diversos tipos de 

trabalhos artesanal é o aproveitamento de materiais ainda sem destinação no ambiente, que 

vão desde elementos específicos de determinada região até sobras de outra produção e que 

seriam jogadas no lixo, como é o caso dos jornais de Jordson. Outro exemplo é Caetano, 

artesão de cinquenta e nove anos de idade, estabelecido na cidade de Prados, que sempre se 

aproveitou desses tipos de materiais. Ele também é um exemplo dessa relação diferenciada 

com o mundo, que pode ser estabelecida através do fazer artesanal. Sua produção variou ao 

longo dos anos, sempre de acordo com o lugar em que se encontrava e com a matéria-

prima disponível: de bijuterias de pedras semipreciosas, prata, miçangas ou conchas, até 

peças decorativas de couro. Chegando a Minas Gerais, conheceu o trabalho com argila, ao 

qual se dedica até hoje. 



O fio da memória na tessitura de um ofício 
Ana Paula Rocha Guanais – PPGPSI/UFSJ 

 

73 

 
Figura 9. Bijuterias em cerâmica feitas por Caetano 

No relato dos três artesãos, é frequente alusão aos lugares por onde passaram e às 

mudanças que viram através do tempo. Apesar de terem se fixado em pequenas cidades 

mineiras, elementos admiráveis da cultura de outros lugares permanecem vivos nas falas 

de Dona Zulei, Jordson e Caetano. Eles olham a cultura e a história local com olhos de 

quem já viu o mundo e parecem buscar sempre interpretá-la com o respaldo dessa 

sabedoria empírica. Eles, que um dia saíram de suas casas, de suas cidades para viverem 

em outros lugares, expressam algo de suas jornadas em suas peças. 

Diferente do que observamos na fala de grande parte das pessoas envolvidas com o 

trabalho artesanal na região, Jordson não apresenta o discurso ordinário. Esse homem de 

olhar crítico percebe e denuncia o outro lado do “milagre econômico” do artesanato na 

microrregião de São João del-Rei: 

A cultura mesmo, rural, a cultura de saber a hora de colher o milho, né, saber 
fazer o ponto da broa, fazer o doce, [inaudível] ...fazer a canoa... o caiçara virou 
caseiro, ou foi morar numa favela, né, como o povo da roça, né. Então essa 
cultura que foi extirpada do caiçara também está sendo extirpada do mineiro, 
principalmente nessa zona da Estrada Real. Onde ele não faz mais o doce, onde 
ele num colhe mais, não planta mais, ele tá à disposição do turista. Ele carrega 
essa cultura dentro dele, mas não tá manifestando mais.  
[...] A verdade é que a coisa vai se acabando, a partir do momento em que o 
homem vai se distanciando... de onde ele veio né, porque tem essa coisa do ódio, 
ah eu vim da roça, de num sei aonde, eu quero esquecer meu passado. Esse 
esquecer o passado fica toda nossa cultura pra trás. Então uma forma de 
escravizar o homem é deixá-lo sem cultura. E a cultura dele tá no amassar o 
barro, fazer o adobe, construir a casa, saber plantar o milho, saber cuidar duma 
vaca, saber cuidar duma galinha. Coisas bobas, mas que tem que ter uma 
cultura. [...] a verdade é que as coisas tão se perdendo mais rápido do que tão se 
aglutinando. 
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De acordo com as palavras do artesão, a cultura do homem mineiro tem se perdido 

quando ele abandona seus hábitos característicos para investir no negócio do artesanato. 

Não obstante esse fato lamentável, é através do produto artesanal, como pode ser percebido 

em alguns poucos casos, que algumas pessoas encontram um meio de transmitir algo de 

sua cultura, de suas experiências, de seus valores e suas crenças. 

O que buscamos apresentar no fragmento do relato de Jordson é novamente a 

questão da diferença do trabalho artesanal em relação ao industrial, e a pressão do mercado 

para que ambos os produtos sigam as mesmas regras de valor e venda. Observando os 

diversos relatos desses artesãos, percebemos que o valor do produto artesanal está ligado, 

em parte, à singularidade humana que se expressa através da criatividade, que traz um quê 

de artístico e de inimitável. O artesão critica a repetitividade que se apoderou dos produtos 

artesanais, mas acredita que fazer um produto diferente é se arriscar a não vender.  

O lugar do produto artesanal parece ser algo confuso no imaginário coletivo. 

Podemos pensar, através dos relatos, que muitos artesãos estejam buscando uma maior 

valorização tanto de seus produtos quanto de si mesmos, enquanto sujeitos trabalhadores. 

O valor do produto artesanal é algo controvertido, difícil de definir, estando tensionado 

entre o material e o imaterial – sendo material, seu valor pode seguir fórmulas de cálculo 

delimitadas, como acredita Sr. Niko, cujo relato apresentamos no primeiro bloco de 

análise. No momento em que se afirme ter tal produto algo de imaterial, espera-se também 

que seu preço seja elevado. 

Percebemos, afinal, que o que alguns artesãos desejam que seja valorizado é a sua 

própria experiência que se expressa nas peças produzidas – ou a sua alma, como nas 

palavras de Jordson: “[...] cada peça minha tem alma, tem criação, tem uma reza, tem um 

choro, tem um suor. [...] Cê tem pressa pra uma coisa que você tá dando tua alma? Sua 

criatividade?” Tudo aquilo que um ser humano presenciou, as viagens que fez, as culturas 

que conheceu, suas memórias, os ensinamentos adquiridos de forma singular com o tempo, 

a experiência, enfim, luta para sobreviver por meio da expressão desses artesãos, embora 

em uma esfera pouco favorável para tal: a econômica. 
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Figura 10. Peças de Jordson em papel machê 

Talvez possamos dizer que o artesanato na época atual expresse uma crise de 

valores na sociedade. De um lado, está o moderno, o dinâmico, o novo, conceitos 

exacerbados pela industrialização altamente desenvolvida que se sustenta no consumo 

desenfreado de bens e produtos. Mas de outro lado ainda arqueja a cultura do simples, do 

tradicional, daquilo que não perece, que é indefectível. Esse segundo conjunto de valores 

parece predominante nos relatos dos três artesãos ora apresentados. Também aqui neste 

bloco apresentamos relatos com maior fluidez, grande desenvoltura mnêmica e 

cruzamentos constantes da memória individual com a coletiva.   

Dona Zulei, por exemplo, busca manter o contato e o respeito com as raízes de sua 

obra e também com as próprias raízes. Certos elementos herdados da família são 

cultivados, como o hábito de comer banana com aveia pela manhã – “desde criança que a 

gente faz isso na família” –, a cadeira que o avô fez e que ela conserva com orgulho até 

hoje ou o apreço pelo trem de ferro, devido às lembranças da infância e do trabalho desse 

avô na Rede Mineira de Viação, em São João del-Rei. No entanto, relaciona-se com a 

tradição de uma maneira bastante diferente das mulheres do ponto anterior: não parece 

haver o desejo de repetição dos costumes tradicionais, mas sim um cultivo dos mesmos 

pela memória. Tais elementos tradicionais, como a relação com o trem e as histórias 

bíblicas, são expressos em seu trabalho, mas com nuances extremamente pessoais, e 

difundidos às pessoas que compram seus produtos. Dona Zulei também repassa às crianças 

esse sentimento especial em relação à natureza, através de oficinas que promove 

esporadicamente. 



O fio da memória na tessitura de um ofício 
Ana Paula Rocha Guanais – PPGPSI/UFSJ 

 

76 

 
Figura 11. Representação do nascimento de Cristo de Dona Zulei 

A relação de Caetano com o mundo também é bastante interessante: ele relata sua 

saída de casa e a entrega ao mundo desconhecido, em busca de experiência. Adquirem 

destaque em sua história a incerteza das viagens, a vida quase nômade, as aventuras, a 

participação na movimentação política e cultural da Praça da República, em São Paulo, na 

década de 1960. No meio desse caminho, surge a relação com o artesanato e também 

conhece a mulher com quem dividiria grande parte de sua vida – Raquel, artesã que teve 

fragmentos de seu relato tratados no primeiro bloco deste capítulo. O trabalho artesanal 

não foi algo buscado já de início, mas sim a resultante de outra busca, uma vez que se 

desenvolveu em decorrência dessa saída em busca da experiência. Ainda que a 

especificidade de seu trabalho varie de acordo com o tempo e o espaço, a partir desse 

primeiro encontro Caetano nunca deixou de ser artesão.  

Percebemos em Caetano um exemplo da identidade que se modifica, da 

personalidade e da memória que se constroem com base nas experiências. Até mesmo o 

nome pelo qual se apresenta até os dias atuais foi adotado na época das viagens, como um 

correlato indelével da identidade que cunhou para si mesmo – em referência à música 

Alegria, alegria e ao seu compositor, Caetano Veloso. Dessa forma, o artesão rompe 

também, como Dona Zulei e Jordson, com a rigidez do pensamento instituído e com o 

ciclo de repetição impensada que muitas vezes podem se estabelecer na vida e no trabalho 

de alguns artesãos, amparados por uma ideia de tradição. 

Um fator comum nos relatos desses artesãos é a maleabilidade com que elaboram 

temas que, para outros, podem parecer incontestáveis – a tradição, a identidade, a forma de 

trabalhar. Demonstram, através de sua fala, sua história, suas relações pessoais e seus 
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produtos, que podem existir alternativas para além de suas determinações sociais e 

culturais. E, além disso, que o trabalho do pensamento está vivo e que desenvolvê-lo é algo 

imprescindível. O relato de Jordson, por exemplo, traz marcas de muita elaboração de 

pensamento, indicando um homem ativo, direcionado para a busca da autonomia e da 

liberdade, através do envolvimento coletivo e da valorização da história e da cultura tanto 

individual quanto dos grupos em que se insere. Ele não está alheio ao que ocorre à sua 

volta. Assim, é capaz de conclusões valiosas para si mesmo e também para um dos temas 

centrais deste trabalho, a saber, o esquecimento dos problemas, o alheamento voluntário de 

si mesmo e da própria vida: 

[...] é só ligar a televisão que cê tem um bombardeio de informações e cê 
esquece de tudo, de da... tudo que tem valor tá ali na tela, aqui na tua casa... 
num tem valor, o chuchu que tá lá na cerca, sabe a serraia... o que é dele mesmo 
não tem valor, valor o que... não é nem o que vem do exterior, mas o que vem do 
Rio de Janeiro, São Paulo... no caso aqui, então... 

Através dos indícios recolhidos nesse bloco de análise, podemos pensar que um 

grande problema que tem envolvido essa classe de trabalhadores e que aparece expresso 

mais claramente na fala de Jordson, diz respeito aos efeitos do avanço da sociedade 

industrial – culminando na irradiação da cultura afirmativa e no processo de globalização – 

sobre o pensamento e o comportamento das pessoas, situação essa que tem encontrado no 

mercado sua melhor via de expressão.  

 

 

6. Brincando em serviço 
O lúdico no trabalho artesanal 

NESTE ÚLTIMO BLOCO DE ANÁLISE, são apresentados elementos dos relatos de 

Fernando, de Rogério, de João Julião e de Dona São. Tais relatos foram agrupados por 

oferecerem mostras de um importante elemento de análise: o prazer ligado ao caráter 

lúdico que os artesãos encontram no processo produtivo. 

Retornamos aqui, mais uma vez, ao tema do valor do produto artesanal, pois é daí 

que parte a fala de um artesão deste bloco. Como visto no ponto anterior, a questão do 

mercado e do valor dos produtos é bastante complexa e percebida por todos os artesãos 

entrevistados de forma mais ou menos elaborada. Fernando, homem de cinquenta e três 

anos, artesão residente na cidade de Tiradentes, classifica os artesãos da cidade em dois 

tipos:  
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[...] existe os vendedores de artesanato que qualquer coisa pra eles, se der... se 
ele puder comprar por cinquenta e ganhar, vender por cem, então tem os 
intermediários. Tem artesão que aceita qualquer proposta e tem cara que é o 
artesão que tem qualidade; ele prefere fazer lá o anjinho que leve um mês, mas o 
anjinho dele não pode ser modificado porque você tá com pressa. O cara prefere 
nem aceitar encomenda. 

De acordo com ele, o prazer está condicionado a esse segundo tipo de relação com 

o produto e com o mercado. A satisfação proveniente da produção da peça – o prazer, 

propriamente dito – está intrinsecamente atrelado à criatividade e à liberdade do artesão, no 

momento privilegiado em que detém meios para expressar, materializar o que mais lhe 

agrada. O relato de Fernando está repleto de palavras que remetem aos sentidos (como 

gostoso, uma delícia) e também aparece até saturado do verbo brincar: foram registradas 

vinte e sete ocorrências de variantes desse vocábulo, em uma entrevista de quarenta e 

quatro minutos de duração. Notamos nitidamente que são esses elementos – o lúdico e a 

sensualidade, nos termos de Marcuse (1955-1975) – que motivam a sua criatividade, 

encontrando extraordinário respaldo no trabalho artesanal.  

Esse artesão iniciou a profissão “brincando”, mas também por influência do pai: 

“e tem uma ligação com meu pai, que meu pai nasceu no interior do mato né, e a 

necessidade da roça fez com que ele cortasse uma árvore transformasse uma árvore em 

tábua, construía uma porta, essas coisas...”. Fernando mostra que a criatividade, em sua 

história, se assenta sim em elementos lúdicos e sensuais, mas também na necessidade:  

[...] porque a gente tinha que inventar brinquedo, aqui não tinha nem loja de 
sapato, nada disso não.  
[...] Então você tem que ter uma criatividade e tem que ter uma utilidade, que às 
vezes me dava alguma angústia, assim: ‘Gente eu estou fazendo uma coisa tão 
supérflua, assim, será que tem tanta necessidade de eu fazer isso assim, numa 
crise que a gente vive no mundo de hoje? Ah, eu devia estar plantando arroz, sei 
lá o quê!’ [...] Mas se satisfaz, se tá dando satisfação, né, pra comprar... 

Acreditamos, de acordo com os relatos, que a relação gostosa com o trabalho, a que 

se refere Fernando, só é possível quando o artesão não responde imediatamente à demanda 

de mais produção e mais lucro, quando ele consegue de alguma forma se resguardar desse 

dinamismo do mercado. Caso contrário, o resultado, segundo o artesão, é a alienação. 

Rogério, artesão de cinquenta e um anos, residente na cidade de São João del-Rei, 

também fala da alienação obtida através do trabalho artesanal. A despeito de outros relatos, 

em que se afirma que tal trabalho descansa e proporciona a ilusão de que o tempo está 

correndo mais depressa, Rogério mostra outra ideia: 

Não, não é nem descansar não gente, a gente fica é alienado! Acho que é por 
isso que eles tão usando isso em tratamento de gente com problema mental. É, é 
tratamento de gente que tem problema... controla, essas coisa, porque isso, com 
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sinceridade, se a pessoa começa.... depois que começa a pegar... a gostar disso 
também, sai de um vício e entra no outro, que isso aqui tem poder narcótico 
anônimo, tem coisa, vai ter que ter o escultor anônimo! [risos] 
[...] eu não sinto nada por que eu não, não... não vejo o dia passar... Se tiver 
chovendo, se fazendo sol ou coisa, por exemplo, calor ou frio, fome. 

Percebemos a interpretação já bem mais elaborada do que se passa no momento da 

absorção do indivíduo pelo trabalho. O artesão entende o que acontece com ele como um 

vício, por anestesiar os sentidos do corpo e proporcionar satisfação, o que com o tempo se 

torna difícil de abandonar. Observando os relatos que tocam o tema, talvez possamos até 

nomear o fenômeno como vício da alienação laboral autoinduzida. 

Em meio às dificuldades da sobrevivência como artesãos, tanto Rogério quanto 

Fernando tentam resistir através da brincadeira. Eles demonstram estar conscientes de que 

o vício da alienação laboral é sedutor e confere sim algum prazer – assim como um 

sintoma neurótico, de acordo com a teoria freudiana. No entanto, os dois homens parecem 

ter descoberto no lúdico outro tipo de prazer que mais lhes satisfaz, como o hábito de 

Rogério produzir às vezes brinquedos, artigos divertidos, engraçados, sem ter o objetivo de 

venda. São peças que ele inventa e molda para o seu deleite. 

 
Figura 12. Brinquedo feito por Rogério 

Essa relação entre trabalho e prazer no artesanato está bem descrita nas palavras de 

Fernando: “pra quem faz, pra quem cria é uma delícia! Agora pra quem tá fazendo aquilo 

ali pra pagar não sei o quê no final de semana, pra vender, o cara sofre, é sofrimento”. A 

fala do artesão se torna ainda mais significativa quando, retomando diversos relatos 

anteriores, observamos que uma parte difícil do trabalho artesanal tem sido a venda. Talvez 

por isso mesmo essa etapa do trabalho esteja sendo relegada a outra pessoa, gerando uma 

distensão ainda maior no processo de alienação do trabalhador artesanal e estimulando o 
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crescimento do número de artesãos do tipo “vendedores de artesanato”, como nas 

palavras de Fernando.  

O relato de outro artesão, João, de quarenta e um anos, residente em Prados, 

também traz destacado esse apelo lúdico no processo de concepção dos produtos. Ele, 

assim como os dois anteriores, também parece se agarrar ao prazer da imaginação e da 

criação para perseverar na profissão, e ainda se esquivar das exigências desagradáveis do 

trabalho. Localiza seu prazer em construir peças diferentes, que nunca fez, pois a repetição 

também lhe desagrada. No entanto, não pode, como alguns, dispensar os trabalhos por 

encomenda. Mesmo assim, João elaborou uma estratégia para intercalar o prazer ao 

trabalho necessário e ter dessa forma mais tempo para fazer aquilo que gosta: “eu costumo 

deixar de lado a encomenda, sabe? Aparece a encomenda e eu peço mais prazo, não 

precisa daquele tempo, mas eu peço mais prazo pra ter como eu tirar um dia e fazer o que 

tá na minha cabeça”.  

João, assim como Rogério, diz que não sente nenhum cansaço físico, apesar de 

trabalhar por horas seguidas esculpindo a madeira. Mas geralmente sente a mente cansada, 

e precisa parar o trabalho e sair em um passeio pela cidade. O corpo, habituado ao 

trabalho, já não sente mais o cansaço que a mente ainda denuncia, sobretudo quando 

produz uma peça repetida. Para ele, não o hábito de trabalhar ininterruptamente, como 

exposto nos relatos do quarto ponto deste capítulo, mas criar uma peça diferente é que 

“descansa a cabeça”. Percebemos daí que o que aborrece mesmo esses artesãos parece ser 

a monotonia, a repetição no trabalho, e esse desgosto tem sido evitado através da novidade 

– ou seja, da possibilidade que o trabalho artesanal oferece de criar. 

De acordo com o relato de Fernando, “[...] quem é artesão, já parte... mais pra esse 

lado, é a pessoa que gosta mais de liberdade. É diferente de ser empregado de alguém”. 

Dona São, artesã de sessenta e um anos residente em Resende Costa, parece também 

buscar essa liberdade a que o colega se refere ao insistir em fazer a boneca que mais lhe 

interessava, ao invés de outra, que era mais aceita pelo mercado.  

[...] aqui em Resende Costa eles... às vezes tinha essas bonecas aqui pra vender, 
aí não conseguia! É só mesmo de encomenda, quando uma pessoa vem olhar, 
‘Ó, eu gosto, eu quero essa!’ Já... essas outras não, essas outras já é mais... né? 
Vende mais, e... e... sai... com mais... facilidade pra vender. E essas não! Né? 

O relato da artesã se refere a uma época em que as bonecas vendidas eram as 

tradicionais bonecas brancas. Dona São relata o início de seu trabalho, o nascimento da 

primeira boneca: 
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Pois é, foi o seguinte: quando... a... eu vi uma boneca de pano, aí eu lembrei das 
bonecas de antigamente, aí eu quis fazer uma igual pra minhas netas, né. Aí só 
que eu mandei fazer e eu não gostei. Aí eu falei: ‘Não, eu mesmo vou tentar 
fazer essa boneca!...’ Aí juntando os pedaços de pano velho, né? E... [pausa] fui 
é... é com um pedaço de retalho, fiz vestido, da boneca. E... e e com os retalhos, 
tem que falar como fez, né, enchimento, encher a boneca de pano... até inclusive, 
foi um... macacão: peguei um macacão de criança, bem grande, aí enchi o 
macacão de... de pano, e f... fiz o corpo. Depois, a cabeça, e tudo, e a gen... e fiz 
a boneca. Que eu dei o nome de Chita. Né? Aí a Chita foi uma boneca assim que 
ficou famosa, porque... é... todo mundo que vinha aqui admirava ela! Ela... ela 
não é que ela era linda, mas era uma coisa assim... diferente, né? Diferente... 

É interessante destacar que Chita, a primeira boneca de Dona São, foi feita de pano 

preto, portanto, uma boneca negra, como a própria artesã e sua família. Em momento 

algum ela faz referência à cor das bonecas, mas essa tensão é perceptível em sua fala. As 

outras bonecas negras, que Dona São passou a criar depois de Chita, levam o nome de 

bruxinhas.  

 
Figura 13. Dona São e a boneca Chita 

Dona São diz sentir prazer em realizar o trabalho de confecção das bonecas, mas 

também de vê-las prontas, principalmente tocá-las, abraçá-las, como uma criança faria com 

suas bonecas. Acreditamos que esse prazer esteja associado também à sensualidade, como 

no caso de Fernando, despertada aqui talvez pela textura das bonecas, pela maciez de seus 

corpos que se assemelham a pessoas reais. As bonecas de Dona São parecem ser 

personificadas e acolher suas projeções. 

[...] a atração que uma criança tem com uma boneca de pano, e com uma outra 
boneca. É como eu já falei pra você, a boneca de pano, a gente apanha tanto 
amor, mas amor mesmo!... quando a gente pega ela, é aquela atração, aquela 
coisa tão gostosa!... que parece que a boneca vai falar! [risos] 
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Esse aspecto lúdico de que se utilizam alguns artesãos na elaboração de suas peças 

muitas vezes remete à infância, como no caso de Dona São, de Fernando (que iniciou o 

trabalho quando era ainda criança, confeccionando os próprios brinquedos) e de Rogério 

(que produz por vezes carrinhos e brinquedos para si mesmo). João também iniciou 

fazendo pequenas esculturas para brincar. No entanto, não permite que seu filho brinque de 

escultor na oficina, com suas ferramentas: “brinca, eles gosta de pegar uma ferramenta, 

mas é muito perigoso né, então eu não deixo... uma ferramenta falsa não vai fazer, nem 

ajudar eles, então espero pela idade né, pra fazer uma coisinha”. O artesão parece 

desconsiderar a função representativa e também projetiva que o brincar traz, considerando 

que uma ferramenta de brinquedo seria falsa, uma vez que para ele a brincadeira esteve 

desde o início muito vinculada ao real – haja vista que os brinquedos que ele mesmo fazia 

aos doze anos já eram produtos vendidos pelo pai. Hoje, para João, o lúdico pode não estar 

tão dissociado da realidade, expressa no trabalho. De maneira semelhante, Dona São 

parece enfrentar a questão racial através do lúdico, da fantasia e, quiçá, somente neste 

plano. 

O que podemos pensar, neste ponto, é que a relação desses artesãos com o produto 

e o fazer artesanal se diferencia em relação a outros apresentados neste trabalho. O fazer 

artesanal, que parece oferecer a alguns a possibilidade de expressão de sentimentos, 

valores e vivências, e em outros casos um subterfúgio contra lembranças dolorosas, 

poderia estar também, com base nos últimos relatos visitados, representando uma espécie 

de ponte entre a imaginação e a realidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

NESTA ÚLTIMA PARTE, procuramos discutir alguns dos principais resultados 

alcançados através da análise das entrevistas, em articulação mais concisa com as 

formulações teóricas apresentadas. Buscamos também refletir mais profundamente 

algumas das questões mais relevantes destacadas no conjunto do material analisado por 

meio das seis categorias produzidas. 

 

COM BASE NOS RELATOS dos artesãos da microrregião de São João del-Rei, 

podemos afirmar que a questão relativa ao trabalho artesanal que se mostra mais presente 

no universo desse grupo foi aquela relativa ao impasse entre a criação e cópia – categoria 

de análise que apresenta o embate dos artesãos entre o produto tomado como único e o 

considerado repetido. E o sentimento que pudemos perceber nas falas de vários 

entrevistados foi de indignação, até mesmo de revolta contra a cópia em si e também 

contra os colegas que se valem dessa estratégia para vender mais. Quem copia muitas 

vezes diminui o tempo e o esforço do trabalho, criando no mercado uma relação bastante 

desfavorável para os demais artesãos: um número maior de produtos menos diferenciados é 

ofertado a um preço mais baixo. Assim, quem faz o produto um a um, prioritariamente à 

mão, não tem condição de acelerar mais ainda o processo de fabricação, sem correr riscos 

de danos à saúde. Entretanto, para conseguir se manter ativo no jogo da oferta e da 

procura, esse artesão que não copia também se vê obrigado a baixar o preço do seu produto 

dito único, que lhe custou mais tempo e trabalho do que custaria um outro feito em série, 

replicado total ou parcialmente pela máquina. Com isso, o que observamos é que inúmeros 

trabalhadores desse segmento têm trabalhado mais e ganhado bem menos do que há alguns 

anos, quando iniciaram seu trabalho. Empobreceram, enfim, de acordo com sua percepção. 

Podemos distinguir através dos relatos, de uma forma mais geral, três tipos 

diferentes do que os artesãos chamam de cópia: o primeiro tipo são as inúmeras peças 

iguais, feitas ao mesmo tempo pelo artesão – copia-se, aqui, o formato do produto, 

modelando uma única vez uma fôrma ou aparato semelhante que dará origem às demais 

peças. Um segundo tipo chamado de cópia diz respeito à imitação de um produto original 

(em muitos casos uma obra de arte), geralmente conhecido mundialmente, produzido não 
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necessariamente no mesmo local ou época – copia-se neste caso uma ideia, com atenção à 

semelhança dos detalhes, para que essa cópia não destoe muito do modelo original. E 

existem, ainda, os vários formatos dados a um mesmo motivo, as variações sobre um 

mesmo tema geralmente ligado à tradição da região. Nesse último caso, talvez não 

possamos dizer cópia, mas sim adaptação de um produto que já caiu no gosto popular, 

com um formato diferente, talvez confeccionado com outra matéria prima e até com outro 

estilo. É o caso da namoradeira, a que se dedicam diversos artesãos da microrregião de 

São João del-Rei, ou da galinha d’angola, que se encontram à venda nas lojas e oficinas da 

região, em formatos mais ou menos variados. O primeiro tipo destacado se mostrou o mais 

prejudicial para os artesãos, sendo dos três, o mais criticado. 

Diversos artesãos citam o “boom” do produto artesanal na região, ou seja, o 

aumento do interesse pelo artesanato a partir de uma maior visibilidade da região, 

deflagrada pelo projeto turístico da Estrada Real, lançado no ano de 2001 – concomitante 

com os aspectos que permeiam a primeira categoria, este parece ser o aspecto mais 

agregador da segunda categoria, aquela que apresenta a necessidade dos entrevistados de 

responderem às exigências do mercado, uma vez que o artista vai aonde o povo está. Essa 

nova configuração do mercado consumidor ocasionou também o aumento do número de 

pessoas que se tornaram artesãs na região na última década, atraídas, segundo alguns 

entrevistados, pelo modismo. Assim, gerou-se paralelamente um efeito contrário à 

prosperidade almejada: o aumento brusco da concorrência contribuiu para o 

depauperamento do artesão e do produto artesanal – gerando principalmente o que os 

entrevistados chamam de “concorrência desleal”. Essa concorrência tem sido geradora de 

discórdia e afastamento entre esses trabalhadores, que já evitam visitarem-se uns aos 

outros para que não surja entre eles a desconfiança da espionagem de um produto recém-

criado, visando a cópia. 

O desconforto, a indignação e o sentimento de injustiça são direcionados, de forma 

agressiva, contra aqueles que lançam mão da cópia, mas também contra os aparelhos que 

permitem que uma peça que antes resultava de horas de esforço humano seja fabricada às 

dúzias, quase instantaneamente. Alguns relatos se referem ao instrumento chamado 

pantógrafo como, digamos, representante e vilão da crise em que se encontram. Nas 

palavras do escultor Rogério, o fator que gera a concorrência para o produto artesanal é a 

fabricação de peças através da máquina: 

Hoje eles fazem no pantógrafo quatro, oito num dia, então como que compete? 
[...] A facilidade que ele deixa pra pessoa fazer, a pessoa baratia custo, mas... eu 
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acho que deixa de ser... deixa de... eu pra mim deixa de ser arte. Aí vira 
indústria. [...] Tudo que repete pra mim é indústria. 

Assim, percebemos que uma ideia comum nesse meio é que aquilo que é feito à 

mão tem valor maior do que o “produto da máquina”, e que este primeiro produto tem 

sido desvalorizado – assim como seu criador – pela abundância do segundo. É nesse 

argumento, inclusive, que muitos se agarram para manter um preço que julgam justo para a 

sua mercadoria. Ressentem-se, por muitas vezes, desse fato não ser compreendido ou nem 

mesmo conhecido pelo cliente (seja ele o lojista que revende ou o turista que adquire uma 

única peça para si). Este é um ponto de grande angústia percebido no contexto geral dos 

relatos: a pouca valorização do fruto do trabalho manual. 

Em meio a essa situação de conflito de valor, percebemos de maneira ainda mais 

visível o rebaixamento do artesanato em relação à arte, pois muitos já identificam arte 

como “peça única”, mais evoluída e valorosa, e artesanato como “linha de produção”, 

produzido mediante uma relação pérfida com os colegas de profissão. Segundo a definição 

de Andrade (1938, p. 1), o artesanato é uma parte da técnica da arte, a mais desprezada 

infelizmente. Na concepção dos artesãos entrevistados, conceber uma obra de arte seria 

uma prerrogativa de alguns poucos privilegiados, enquanto o artesanato seria um trabalho 

que qualquer pessoa normal mediante treino, poderia fazer, um trabalho que não diferencia 

a pessoa na massa. Entendemos que a própria identidade de artesão se encontra corrompida 

pela má reputação gerada pela deslealdade com os colegas perante o consumidor, e como 

consequência disso muitos entrevistados evitam o rótulo de artesãos. Ainda que com 

reservas, identificam-se comumente como escultores ou artistas, na tentativa de obter uma 

valorização maior do seu produto e de si mesmos por meio da diferenciação em relação ao 

artesão que copia. 

Apesar do desconforto no que se refere à cópia, o que pudemos perceber é que 

muitos artesãos não têm conseguido se manter no mercado do produto artesanal sem 

recorrer à chamada linha de produção. A produção em série é o “arroz com feijão” de 

muitos, como explicitado no relato de Raquel. Ao pensar um pouco mais profundamente 

sobre a chamada concorrência desleal, percebemos que o artesão é posto em situação de 

deslealdade para com o próximo justamente por se manter fiel aos seus interesses 

individuais mais básicos, relativos à pura sobrevivência. Assim, a culpa depositada nos 

colegas artesãos que se valem da cópia não é uma questão de responsabilidade estritamente 

individual, pelo contrário, remete a uma situação social mais ampla. Pois, como lembra 
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Soares (2002, p. 12), este é um mundo cada vez mais obcecado pela segurança, onde cada 

um, isoladamente, deve calcular e proteger o seu futuro. 

A atitude percebida em alguns artesãos de tentar aproximar o produto artesanal do 

artístico pode ter uma vertente progressiva, no sentido de estimular uma melhora na 

qualidade do artesanato e na habilidade do artesão (haja vista que o produto artístico é 

encarado pelos entrevistados como mais evoluído, mais trabalhado e detalhado do que o 

artesanal). No entanto, poderíamos prever no mercado do produto artístico um resultado 

similar ao que os próprios artesãos denunciam no mercado artesanal devido à produção em 

série: a queda brusca dos preços de ambos os produtos. Um grande número de produtos 

similares aos artísticos poderia ser oferecido, obviamente a preços mais baixos, podendo 

configurar-se como concorrência desleal em relação aos artistas e fazendo deflacionar os 

preços no mercado como um todo. 

Nesse sentido, é de grande valor a percepção de Sennett (2008/2012) de que a 

competição, como estimuladora da qualidade dos produtos na concepção capitalista, pode 

conduzir à degradação do trabalho quando resulta no desaparecimento da cooperação. É o 

que percebemos quando os relatos apontam a deslealdade dos companheiros que, através 

de instrumentos como o pantógrafo, reproduzem as peças-matrizes e dificultam a vida do 

artesão que molda as peças uma a uma. Dessa forma, as condições de trabalho da classe 

dos artesãos também descem a patamares humilhantes. 

Salgado e Franciscatti (2011, p. 291) indicam duas situações que têm minado a 

propagação do modelo de organização do trabalho em oficinas, mais baseado na 

cooperação que na competição, no caso dos artesãos da cidade de Tiradentes (incluída na 

microrregião da qual foi extraída a amostra deste estudo): a falta de motivação dos 

artesãos para produzirem em espaços coletivos e o medo de intervenção e imitação no 

processo de produção. Assim, o caráter coletivo percebido no trabalho artesanal da região 

(apresentado de maneira mais ampla na quarta categoria de análise) tem se limitado, 

geralmente, aos grupos familiares.  

A opressão que os artesãos têm personificado no pantógrafo e na máquina em geral 

deriva ainda do desenvolvimento do sistema baseado no consumo de mercadorias, no qual 

a racionalidade predominante põe a venda como a finalidade máxima de suas ações, sob a 

justificativa da maravilhosa realização dos anseios humanos. Assim, não a máquina em si, 

mas a racionalidade tecnológica desenvolvida pelos homens na sociedade do consumo 

poderia ser apontada como uma das responsáveis pela crise no setor do trabalho artesanal. 
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É triste perceber que o progresso tecnológico que, segundo Marcuse (1941/1998, p. 

103), poderia diminuir o tempo e a energia gastos na produção das necessidades da vida, 

além de uma redução gradual da escassez, e ainda promover a ampliação do tempo 

dedicado à cultura, ao lazer e às atividades movidas pelo prazer, tem trazido tantas 

consequências nefastas a todos e, em especial, aos artesãos, quando utilizado de forma 

contrária ao interesse do próprio homem enquanto comunidade. No entanto, o cerne do 

problema parece ser a difícil questão da abolição da extrema competitividade nas relações 

do mercado, uma vez que esta destrói a cooperação, como destaca Sennett (2008/2012) e 

como pudemos observar diretamente através do exemplo dos artesãos.  

Mas o produto artesanal ainda é múltiplo. Não se reduz a um único modelo, assim 

como ainda são diversas as maneiras de pensar dos artesãos. Assim, a esse produto 

artesanal que, motivado pela competição, replica-se imensamente e se adapta à demanda 

do capital, contrapõe-se um outro, representante de outra maneira de pensar as coisas, outra 

ideologia que procura ainda sobreviver. O tempo de cozimento desse outro produto 

artesanal é diferente daquele tempo da urgência a que tantos consumidores têm a cada dia 

se acostumado, seguindo a racionalidade tecnológica. Em meio à ideologia da valorização 

do imediato, do que vem rápido (mesmo que também vá rápido, pois tudo é sempre 

renovável, substituível), alguns artesãos ainda mantêm uma noção de valor que contradiz a 

realidade do descartável. 

Desse modo, para o artesão Isaías, por exemplo, um trabalho bem-feito é aquele 

que “vai durar muitos anos”. Está expressa em diversos relatos a necessidade de fazer um 

produto que não se perca tão rápido, e que represente de alguma forma a subjetividade de 

quem o criou, a simplicidade de quem produz riquezas em uma relação diferenciada com 

o ambiente – a terceira e a quinta categorias de análise que tratam do caráter simples que 

alguns artesãos guardam na produção dos objetos culturais quando, ao se dedicarem a um 

ofício, nele objetivam uma aproximação diferenciada com o ambiente. E essa concepção 

de qualidade que alguns artesãos ainda conservam esbarra diariamente na cultura do 

consumismo e da atualização constante dos objetos do lar, além de ser diretamente 

afrontada pela ideologia da obsolescência programada, citada por Battisti et al. (2011)9. O 

que interessa se um produto tem vida útil de cinco anos, por exemplo, se dentro de doze 

meses ele irá ceder à propaganda e ser substituído por outro de estética supostamente mais 

                                                 
9 O documentário da cineasta espanhola Cosima Dannoritzer intitulado The Light Bulb Conspiracy (2011), ou 
Comprar, jogar fora, comprar – A história da obsolescência planejada (título em português), apresenta uma 
excelente discussão sobre a obsolescência programada dos bens de consumo. 
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atualizada? Assim, como explica Peixoto (2011, p. 157), a sociedade de consumo, como 

também são chamadas as sociedades industriais avançadas, se caracteriza, ao mesmo 

tempo, pela produção e destruição em grande escala.  

Entendemos, diante do exposto, que alguns artesãos têm feito produtos com muito 

mais valor de uso do que de troca (nos termos de Marx, 1867/1996), porque o valor de uso 

tem sido dado considerando o empenho individual – o tempo gasto, a criatividade, a 

expressão da unicidade humana condensada em uma peça. Tais aspectos divergem dos 

considerados no cálculo do valor social ou valor de troca, relativo àquilo que o produto 

representa para o mercado consumidor num dado momento. Assim, devido às diversas 

cisões do tipo indivíduo/sociedade, teoria/práxis, ou mão/cabeça, como ressalta Sennett 

(2008/2012, p. 135), o bom artífice é um mau vendedor, empenhado em fazer algo 

benfeito, incapaz de explicar o valor do que está fazendo.  

 Nesse caso, o problema parece estar especialmente relacionado às características 

sociais do trabalho, nas palavras de Marx (1867/1996, p. 170). Ligado, portanto, à relação 

do indivíduo com a sociedade. Pois não é no produto que está o desagrado demonstrado 

pelos artesãos, mas na sua forma social de mercadoria. É o social que não ampara os 

desejos do indivíduo, que não cumpre efetivamente o seu papel protetivo, como explicava 

Freud (1930/1974). O mercado capitalista iguala as pessoas justamente onde elas mais se 

esforçam para ser diferenciadas, ou seja, na expressão de sua individualidade, que no caso 

dos artesãos se dá através da objetivação de sua imaginação. Com isso, é como se todo 

aquele esforço e toda aquela satisfação relatados por alguns entrevistados, relativos à 

fruição obtida por meio da criação do produto, fosse se esfacelando à medida que este toma 

seu rumo natural e necessário, uma vez que o caminho do produto é se tornar mercadoria. 

Por um lado, o artesanato tem se curvado às regras do mercado e se adaptado a ele. 

Mas, ao mesmo tempo, quando professa (ainda dentro de um tipo de cultura que aclama a 

novidade) uma ideologia contrária, da conservação e valorização das peças pelo trabalho 

humano nelas contido e pela subjetividade daquele que as criou, o artesanato se avulta 

como núcleo de resistência a um pensamento unidimensional. 

Enfim, podemos afirmar que o produto artesanal, feito à mão e um a um, é 

anacrônico. Essa não é a sua época, por excelência – pois essa é a época da pressa, do 

agora, do imediato e da não-conservação dos objetos. Dessa forma, muitas vezes o artesão 

tem lutado pela subsistência de sua obra combinando as raízes desta aos elementos 

tradicionais de um local ou época, já que a tradição é algo que tem se mostrado mais 

perene ao longo do tempo.  



O fio da memória na tessitura de um ofício 
Ana Paula Rocha Guanais – PPGPSI/UFSJ 

 

89 

Devido ao próprio bombardeio de informações, como diz Jordson, e ao excesso de 

mercadorias, torna-se muitas vezes impossível não ser seduzido pelo culto à novidade, 

relegando a própria cultura e a própria história ao esquecimento. Segundo Bosi (2004, p. 

20), a memória parte do presente, de um presente ávido pelo passado, mas se o presente 

está abarrotado de tantas novidades que enlaçam os sentidos, não podemos esperar que ele 

deseje o passado. Assim, no quadro que se delineia, tem havido pouco tempo, necessidade 

e espaço para o exercício da memória. Quando o homem no presente tem os olhos fixados 

no novo, no que há de vir, e as costas voltadas rigidamente para o passado, a temporalidade 

pessoal se encontra ainda mais cindida do que já o era em razão da consciência da 

dimensão tripartida do tempo. Tão cindida quanto a vida que, presa à lembrança de 

acontecimentos passados, encontra-se impedida de seguir seu curso e retorna 

periodicamente aos mesmos insuperáveis obstáculos. 

Em alguns relatos analisados, percebemos essa dificuldade de movimento entre 

presente, passado e projeções de futuro. Tal condição parece estar principalmente 

relacionada à inabilidade do pensamento em explorar o passado de forma mais ampla por 

meio da memória, enfrentado os sofrimentos vividos e buscando elaborá-los de alguma 

forma. Outros relatos contrastam com esses primeiros: pudemos perceber grande 

movimentação da memória do artesão entre o passado e presente, gerando conclusões, 

planos e projeções bastante elaboradas em relação ao futuro – tanto no aspecto pessoal 

quanto da coletividade dos artesãos, da economia, do meio ambiente, dentre outros temas. 

Sendo este o objeto dessa investigação e, portanto, do tensionamento das seis categorias de 

análise produzidas, também é possível ressaltar que tal aspecto se traduz no foco que 

polariza a quarta e a sexta categorias: o trabalho em conjunto e a terapia do esquecimento 

e a presença do lúdico no trabalho artesanal; essas categorias enfatizam, de certo modo, as 

constantes e movediças tensões entre o trabalho social e individual do artesão, o hábito de 

trabalhar para esquecer e, ao mesmo tempo, o caráter lúdico que perpassa a criação dos 

produtos artesanais. 

Desse modo, pudemos perceber que além da disposição em voltar ao passado, 

também o pensamento durante o trabalho e a reflexão sobre o fazer artesanal são bastante 

diversos entre os entrevistados, como foi apresentado de forma mais detalhada no capítulo 

anterior. Há os artesãos que têm por hábito refletir sobre a sua obra e sobre o fazer 

artesanal, sobre suas implicações e os destinos possíveis do que é produzido, até criando 

peças de acordo com a mensagem que desejam passar ao mundo. Sua atuação, assim, tem 

uma vertente política e segue apinhada do desejo de transformação social. Mas há também 



O fio da memória na tessitura de um ofício 
Ana Paula Rocha Guanais – PPGPSI/UFSJ 

 

90 

aqueles artesãos cuja atenção parece se perder prioritariamente na trama do trabalho, na 

repetição dos movimentos e das formas. 

Com base no exposto, arriscamo-nos a concluir que os efeitos psíquicos da ordem 

social vigente sobre os trabalhadores manuais/artesanais podem ser profundamente 

diferentes entre si, conforme o pensamento durante o fazer artesanal se prenda à repetição 

de formas ou se lance à exploração de outras faculdades mentais como a memória, a 

fantasia e a emoção. Podemos assim dizer que o trabalho realizado desse primeiro modo – 

aos moldes industriais – contribui para a atrofia do humano, ao passo que da segunda 

forma ele poderia, pela movimentação de faculdades potencialmente emancipatórias 

incitada por um esforço consciente, apontar para um melhor direcionamento futuro através 

de uma práxis transformadora. 

Como comenta Sennett (2008/2012, p. 56; aspas no original), qualquer pessoa pode 

ser um artesão, gerando produtos com maior ou menor qualidade. Mas “pensar como um 

artífice” é mais que um estado de espírito: representa uma aguda posição crítica na 

sociedade. Equivale a ter o conhecimento incorporado de tal forma que ultrapassa muitas 

vezes a maneira habitual de pensar e que talvez não esteja ao alcance da capacidade 

verbal humana explicar (p. 111). Trata-se de um tipo de experiência que, até então, parece 

ser possível apreender somente através de um contato mais profundo com a própria 

dimensão interna – os pensamentos, sensações, fantasias, sentimentos, memórias e 

intuições – em sua relação com o mundo, com a cultura. 

Assim, por um lado, segundo Sennett (2008/2012, p. 283) as rotinas artesanais 

aliviam a pressão ao proporcionar um ritmo constante de trabalho. A dedicação às tarefas 

rotineiras tem o poder de amortecer os sentidos e suprimir as lembranças inconvenientes, 

através da atenção fixada no vai-e-vem do pente no tear ou nas batidas rítmicas na peça 

sendo esculpida. Mas em outro aspecto, as mãos que se põem em contato direto com o 

produto adquirem uma sabedoria peculiar, que é do corpo, e não parece poder ser 

compreendida pelo aspecto puramente racional. E é essa sabedoria que muitas vezes 

remete a um conhecimento de vida dos entrevistados, inaugurado pelos antepassados e 

perpetuado pelos próprios artesãos, que se refere ao valor do artesão e de seu produto – a 

materialização da singularidade desse saber. Dessa forma, apesar dos artesãos muitas vezes 

não conseguirem explicar o que é o produto ou o fazer artesanal, as histórias sobre suas 

casas, suas famílias, suas viagens, suas dores e seus prazeres forneceram ao envolvidos 

nesta pesquisa, de alguma forma, a clara percepção do valor de seus produtos e de suas 

falas como expressões da experiência acumulada. 
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Benjamin (1969/1994) acredita que essa dificuldade a que se refere mais 

atualmente Sennett (2008/2012), de traduzir em palavras as experiências vividas, foi se 

ampliando enormemente com a perda do próprio valor dessas experiências. Se hoje são 

poucos os que desejam falar do que viveram, igualmente raros são os que se dispõem a 

ouvir uma história e os que têm tempo para isso. E ainda, o próprio caráter da narração das 

experiências seria algo coletivo – tal como indica Halbwachs (1950/1990) ao tratar da 

construção da memória –, relativo a um homem um pouco diferente desse indivíduo 

contemporâneo mais isolado e pouco enlaçado com a comunidade, que já não sabe mais 

tanto de si que possa transmitir conhecimentos de vida aos outros em forma de conselho. 

Pois se prestigia hoje, de acordo com Benjamin (1969/1994), o aspecto informativo dos 

fatos, mais rápido e objetivo. 

Mas pelo que cremos com base nos estudos e nos relatos apresentados, o indivíduo, 

apesar de ainda débil em seu potencial sensual e reflexivo, parece encontrar em certas 

facetas da vida diária brechas coletivas e particulares pelas quais pode adentrar no terreno 

da memória e da experiência. Como discutido anteriormente, o pensamento está 

intrinsecamente relacionado à memória, seja no seu resgate (rememoração) ou na 

confecção do futuro com base em seus elementos (transformação). E essa relação se dá 

através de um exercício de atenção. 

Contudo, como relata Benjamin (1969/1994, p. 68), a capacidade de ouvir 

atentamente vai se perdendo e perde-se também a comunidade dos que escutam. É preciso, 

para o autor, relaxamento e naturalidade ao ouvir as histórias, e não um esforço bruto, 

quase muscular de apreensão daquilo que ali se expõe. O autor acredita que esse estado 

poderia ser alcançado através do ócio e de certas atividades a ele ligadas (que já são poucas 

na vida civilizada, dado o dinamismo do mundo contemporâneo e a preferência pelos tipos 

de atividades e de diversão mais enérgicos).  

Reforçamos, assim, o valor da reflexão, tanto para a constituição de uma memória 

mais densa, que possa ser tateada e sirva de material para a construção do novo, como para 

o acúmulo de experiência e ainda para a recepção das experiências transmitidas oralmente. 

De acordo com Bosi (2004, p. 214), com base nos estudos de Simone Weil, quem trabalha 

com as mãos refletindo sobre sua obra aprende que está lutando com forças em tensão, 

desafiando resistências da matéria. A percepção da contradição vem da práxis conjugada 

do corpo com a consciência. Mas, além da reflexão, também chegamos novamente à 

conclusão da importância da atenção, como componente do pensamento governado pela 

consciência, direcionada para o sentido do trabalho. 
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Nesse sentido, ainda mais promissor parece ser esse esforço da consciência por 

meio da atenção e da reflexão quando o trabalho manual se alia à estética, resultando em 

peças que chegam a transpor a realidade, denunciando-a, negando-a, construindo outra 

verdade que, embora esteja para além dessa organização social, sobrevive na fantasia.  

 

 

ESTE TRABALHO CONTOU com depoimentos que revelaram pessoas e histórias 

bastante diversificadas, porém ligadas por seu fazer artesanal e as implicações dele 

provenientes. O termo narrativas, expresso já no título desta pesquisa, refere-se mais a 

uma perspectiva do que ao resultado de um estudo elaborado. Indicamos assim um limite 

deste trabalho: a questão proposta por Benjamin (1969/1994) sobre a possibilidade ou a 

impossibilidade de ainda haver narradores, dada a atrofia na capacidade de acumulação de 

experiências dos indivíduos, (im)possibilidades já plausíveis na época em que o autor 

viveu, há quase meio século.  

Apesar de poderem estar escassos tanto os narradores quanto os ouvintes dispostos 

a receber o relato das experiências, as histórias contadas pelos artesãos da microrregião de 

São João del-Rei forneceram a muitos que as ouviram exemplos de vida, estabelecendo 

com estes ouvintes laços de simpatia, admiração e respeito, despertando afinidades e 

indignações. Suas experiências marcaram, dessa forma, algumas vidas, sobretudo as dos 

envolvidos no trabalho de colher/produzir os depoimentos, transcrevê-los e tratá-los. 

Assim, esses relatos ajudaram a tecer o conhecimento acumulado de pelo menos algumas 

pessoas – pois, conforme a afirmativa de Benjamin (1969/1994, p. 65), de qualquer forma, 

o narrador é uma espécie de conselheiro do seu ouvinte. 
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Anexo 3. Roteiro das Entrevistas Semiestruturadas 

 

 

PROJETO: NARRATIVAS DE ARTESÃOS: DOCUMENTOS DA MEMÓRIA MINEIRA 

Roteiro para entrevista com os artesãos 

 

 

Pontos para a entrevista: 

 Qual a sua profissão? 

 Por que você se considera artesão? 

 

Relação com o artesanato 

 Como / quando começou a trabalhar com o artesanato? 

 Quantas horas trabalha por dia?  

 Organiza o tempo de trabalho? Como?  

 Exerce outra atividade profissional? Já trabalhou em outro ramo? Qual? Como era? 

 Tem dias para lazer? O que faz nestes dias? 

 Trabalho em grupo – produção / obras – Como é a relação com associações? Participa, já 

participou? Por que / como? 

 Quais as vantagens em estar associado? E as desvantagens? 

 Qual a reação das pessoas diante de uma peça que você tenha criado ou feito de um jeito 

diferente do que sempre fez? 

 Quem são os principais compradores? Como faz para vender as peças? Quem divulga e como 

divulga o trabalho? 

 

Processo criativo 

 Como é o processo de criação de suas peças? 

 Tem a interferência de alguém na venda? 

 Como é a aceitação das peças no mercado? 

 Já participou de feiras de artesanato? Teve algum financiamento ou apoio público para isso? O 

que pensa sobre as feiras? Pontos positivos e negativos. 

 Se obteve algum apoio para participar de feiras é importante perguntar, caso não tivesse 

recebido apoio poderia pagar um stand? As vendas cobririam os gastos com um stand? 

 Qual a maior dificuldade no trabalho do artesão atualmente? 
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 Como calcula o valor de uma peça? O tempo de trabalho é calculado? Como? 

 Se tivesse outra opção de trabalho com o mesmo ganho continuaria a trabalhar com 

artesanato? 

 Qual a escolaridade? Gostaria de estudar mais? 

 Os filhos estudam? Participa da Educação dos filhos? Como? 

 Gostaria que os filhos fossem artesãos? Por quê? 

 O artesanato é um bom trabalho pra quem? O que o artesão quer para viver melhor?  

 O que deseja para seus filhos ou para as próximas gerações? 

  



Anexo 4. Quadro de temáticas pertinentes ao estudo explicitadas nos relatos

         Tema

Artesão

1
Forma de aprendizagem do 

trabalho

2
O processo de criação

3
Relação com o produto

1.
Caetano

Na busca por experiência, na vida/ influência 
do pai Cria a partir de outras criações Carinho e paciência no fazer

2.
Carlão

Com o patrão
Faz através dos moldes adquiridos, mas 

busca diferenciar. “Filma com a mente” o 
que vê

Admiração (?). Compara ao amor, sem 
explicação

3.
Carmem

Com a vida, ‘com Deus’. Repassa à filha O artesão de raiz como ela cria, outros 
copiam. Mas ela cria só o que vai vender

Produto bom é o que vende, o que não vende 
deve ser desmanchado

4.
David

Com 13 anos, com outro escultor/na infância 
modelava barro

Tentava reproduzir o que via no início. O 
processo hoje é ‘involuntário’. Se acha um 

‘copista’
Orgulho, admiração, êxtase

5.
D. São

Vontade de fazer boneca pras netas como as 
antigas, feitas pela vizinha na infância. 

Repassa à família

Põe ‘tudo que tem’ na criação, sua 
subjetividade. Dom, inspiração divina.

Amor. O produto quase cria vida para ela: 
‘parece que vai falar’

6.
D. 

Conceição

Veio da costura, mas a mãe fazia bonecas 
para ela na infância. Vários filhos trabalham 

com artesanato

Pela ‘inteligência’, o produto foi ficando 
como ela queria -

7.
D. Dadá

Como a mãe, repassa à família - Acha bonito o trabalho sendo feito

8.
D. Lilita

Aos 13, avó e mãe tecedeiras. Repassa aos 
filhos. Fez um tear de brinquedo na infância Artesã por um dom de Deus Faz com capricho as peças 

9.
D. Zulei

Influência da família, do avô artista. Repassa 
às crianças em cursos (o respeito à natureza)

Iniciou tentando copiar um quadro. Depois 
adquiriu a própria forma de trabalhar, única, 

com base no respeito

Como seus filhos, sua criação. Conversa com 
eles.

10.
F. Rosa

Começou brincando na fábrica de móveis do 
pai, e para ter dinheiro pro cinema. Influência 
do pai escultor e da mãe que fazia máscaras

Criar é maravilhoso, envolve intenso prazer, 
é parte de uma brincadeira. Pode ser tb por 

necessidade de diferenciação
Prazer em criar (?)

11.
Isaías

Com o irmão artesão, influência da família, 9 
irmãos + velhos trab. manuais

Desenha a peça e faz, com base no que 
aprendeu. Sente alegria em criar.

Busca de valorização na venda, grande 
alegria ao ver pronto

12.
Jordson

Na busca por experiência, na vida, no 
carnaval. Começou com o papel machê com 

20 anos, há 25 anos, em Fortaleza

Uma entrega, sem pressa, sentindo e 
gostando de criar

“cada peça minha tem alma, tem criação, tem 
uma reza, tem um choro, tem um suor”

13.
João 

Julião

Influência da família, começou brincando, 
com 12 anos Imagina a peça, nas horas de descanso O produto é elogiado, é valioso, mas pouco 

valorizado na venda

14.
Naninho

Era pedreiro, e passou a fazer esculturas em 
madeira - Quando termina é bom (alívio), no começo 

apreensão, não sabe se vai conseguir terminar

15.
Nilcimara

Com um artesão/lojista, em um curso
Cria o que o cliente pedir, ou o que o 

mercado estiver vendendo mais no momento. 
Faz um molde

Gosta de fazer, principalmente as frutas

16.
Raquel

Por causa da influência da criação, da família 
ligada à arte. Repassa à família

Busca em obras de arte um ‘estímulo’ para 
criar

Auto-afirmação através da criatividade e 
trabalho detalhado

17.
Rogério

Influência da família, começou aos 13, aos 
15 já entalhava. Influência de escultores 

conhecidos

Parte da escolha do freguês, desenha 
primeiro para ser aprovado. Cada peça tem que ser diferente, é única.

18.
Sávio

Desenhista de arquitetura, escultor por 
influência de amigos escultores. Autodidata. 

Não quer repassar à família

Parte da vontade, do que imagina. mas atende 
ao mercado, faz o que vai vender

Faz tudo o mais rápido possível para passar à 
próxima peça e vender mais

19.
Sr. Niko

Em uma fábrica de peças de estanho, alguma 
influência de um curso no Senai. O filho 

trabalha com ele.

Faz aquilo que vai vender. Usa moldes para 
cortar as peças. -



        Tema

Artesão

4
Diferenciação entre arte e 

artesanato

5
Sentidos do trabalho 
(trabalhar pra quê)

6
Relação com o 

ambiente 

7
Movimentação da 

Memória

1.
Caetano

Artesanato = linha de produção; 
Arte = mais elaboração

Trabalhar para viajar, conhecer o 
mundo, passear. Se sente preso 

pela reforma da casa
-

Vai do presente ao passado rápido, 
sem perder o fio da história. Cruza 

com a coletiva

2.
Carlão

Ele está entre a arte e o artesanato, 
mas há o ‘industrianato’

Trabalhar para o futuro, para 
expandir -

Fala um pouco dos trabalhos 
anteriores, mas fica mais no 

presente

3.
Carmem

- Trabalhar para não retornar à vida 
anterior, de sufoco - Toca superficialmente o passado.

4.
David

No artesanato se produz para 
vender, é mecânico, a pessoa não 

pára para perceber o que está 
fazendo

Trabalhar para ter satisfação, do 
seu modo, sem aceitar muitas 

imposições
- Fica no presente. David é bastante 

ansioso

5.
D. São

- Trabalhar (também) para ocupar o 
tempo vago - Foi da lembrança da infância que 

surgiu o trabalho

6.
D. 

Conceição
- ‘Gosto de trabalhar, não gosto de 

ficar à toa’ - Fica presa no presente

7.
D. Dadá

-

Trabalhar para ter o material pra 
trabalhar mais e acumular 

propriedade. Pessoas trabalham para 
ela

-
Vai ao passado e afirma a vitória sobre 
os sofrimentos que viveu, sem mostrar 

elaboração

8.
D. Lilita

- Trabalha porque gosta e para viver - Vai ao passado de tecedeira para 
comparar o trabalho hoje

9.
D. Zulei

As obras de arte são únicas, e os 
produtos artesanais podem ser 

iguais

Parece que tem que ser assim, a 
sua arte é que manda, ela é só o 

instrumento. Mas sabe que é 
também por sobrevivência

Está atenta às mudanças 
nocivas, o trabalho a aproxima 

da natureza, ela a respeita e 
ama

Flui com alguma facilidade, parece 
se apoiar nos objetos e hábitos para 

trazer o que passou

10.
F. Rosa

O artista faz peças únicas e novas, 
o artesão é mais limitado

Trabalhar por prazer e por 
necessidade

Percebe as mudanças nocivas 
no ambiente com o passar dos 

anos

Vai à infância, aos brinquedos feitos por 
ele, remonta importantes partes da 

história da cidade

11.
Isaías

Arte é criação, artesanato é ‘fazer 
o trabalho de costume’, repetir - Gosta de trabalhar ao ar livre

Toca o passado, a família, mas não 
desenvolve muito. Fica mesmo no 

processo do trabalho

12.
Jordson

Arte é ‘criação, liberdade, 
necessidade’, amor, artesanato é 

dominar a técnica ‘de cabo a rabo’

Trabalha porque gosta de fazer 
aquilo, há 25 anos

Preocupação com o uso de 
materiais não recicláveis

Começa no nascimento, cruza com a 
coletiva

13.
João 

Julião

Arte é mais importante que 
artesanato, artesanato é indústria

Trabalhar para vender bem, a um 
preço justo o seu produto -

Toca o passado, a família, mas não 
desenvolve muito. Fica mesmo no 

processo do trabalho

14.
Naninho

Na arte é preciso exatidão, ‘tem que 
dar a expressão certa’, o artista tem a 

técnica mais apurada

Quer sossego, ‘ficar quieto’, perto da 
família (estabilidade, segurança) por 

já ter estado longe

Queria sair de São Paulo, ficar 
mais quieto em Minas.

Toca em um ponto da memória 
coletiva (história do nome da cidade), 

mas fica preso às perguntas

15.
Nilcimara

- Trabalhar para gerar mais 
empregos, crescer - Fica no presente e no processo do 

trabalho

16.
Raquel

Artesanato = linha de produção; 
Arte = mais elaboração, peças 

únicas

Trabalhar para sobreviver e cuidar 
da família, antes de tudo

Escolheu a cidade pelo 
ambiente, a natureza. Mas não 
se sente integrada onde mora

Fala da infância e de outras épocas, e 
coisas que fez. Cruza memória 

Individual e coletiva (perseguição 
política)

17.
Rogério

Arte é ‘tudo que é feito à mão e não é 
repetido’, ‘peça única’. Artesanato é 

meio industrial por ser repetido

Trabalha porque é um vício, 
porque não conseguiria parar -

Fala mais do trabalho, mas quando 
perguntado, toca em hábitos simples 

da infância

18.
Sávio

Artesanato é repetitivo. Arte ‘não 
tem fôrma, não tem cópia’, peças 

únicas

Trabalha porque gosta, para ter 
prazer - Fica na descrição do trabalho. É um 

imediatista, como diz.

19.
Sr. Niko

-
O trabalho é um vício, não 

consegue não trabalhar. Mas diz 
que trabalha porque gosta

Fala da madeira de demolição 
acabando.

Vai à infância, traça um mapa 
histórico da cidade (tem quase 70). Os 
mortos da família, costumes de outros 

lugares



        Tema

Artesão

8
Identidade 
profissional

9
Aspecto lúdico do trabalho

10
Apego à tradição 

11
O pensamento durante o 

trabalho

1.
Caetano

Meio indefinida. O 
artesão não é valorizado “Tem que gostar de fazer e inventar” Não demonstra –

2.
Carlão

Indefinida. Sente que o 
trabalho não é 

valorizado

Adora o trabalho, a sensação de fazer 
uma coisa diferente Não demonstra No patrão que o ensinou e no futuro

3.
Carmem

Indefinida: ‘não tenho 
profissão’. Idéia do 

‘artesão de raiz’, (das 
fábricas)

‘a melhor coisa do artesanato é 
quando você pensou, pôs ali no 

tecido, criou e deu certo’
Não demonstra.

Não pensa em nada, o trabalho é uma 
‘terapia’. Mas ‘não pode desviar dele 

um minuto, cérebro ligado 24h’, 
atenção constante, não descansa

4.
David

Escultor, bem definida
Trabalha no que gosta. Sente orgulho, 
admiração e êxtase em contemplar o 
produto. Faz pela satisfação no fazer

Não demonstra
Não pensa, ‘a mente morre naquele 
momento’. A mente não desliga do 

trabalho nem à noite

5.
D. São

Não tão definida. O 
trabalho não é 

valorizado

Cita sensações boas, adora fazer as 
bonecas -

‘Esqueço de tudo na minha vida. Só 
penso nas bonecas. (...) eu sentada 
fazendo uma boneca, aí eu tô feliz’

6.
D. 

Conceição
Mulher, mãe, costureira - Saudade do mundo de antes Em Deus, nos filhos, reza por eles

7.
D. Dadá

Tecedeira O trabalho no início como um 
divertimento’

Tecedeira como a mãe e a avó, e 
assim espera que sejam as filhas

Não sente nada, não cansa, o trabalho 
é uma ‘fisioterapia da mente’

8.
D. Lilita

Artesã, por um dom de 
Deus

O trabalho no tear é gostoso, uma 
alegria e um momento de lazer. 

Brincava de tecer.

Quer repetir a vida e morte da 
avó no tear ‘No serviço, em Deus e mais nada!’

9.
D. Zulei

Artista

Sente muito prazer em tocar o 
material, contemplar depois de 

pronto. As conversas e o café no 
trabalho em grupo 

Apesar do apreço às memórias e 
aos antepassados, busca se 

desapegar da tradição enrijecida. 

Pensa e conversa com o produto. 
Concentração no trabalho, pensamento 

projetado no futuro do que produz 
(imaginação/curiosidade)

10.
F. Rosa

Artesão e poeta (?) Começou a trabalhar ‘brincando’, 
cria brincando.

Adaptação. Não pretende repassar 
sua profissão, seus filhos e netos 

devem descobrir o próprio caminho
-

11.
Isaías

Artesão
Acha gostoso “mexer com as tintas, 

as cores” e a pedra. Sente ‘uma 
alegria danada’ em criar

Não demonstra -

12.
Jordson

Meio artesão, meio 
artista Aprende o trabalho no carnaval Mostra apreço pela cultura 

popular, sente que ela se perca

Que está vivo. Se sente vivo e útil. 
Pensa em ‘fazer uma coisa bonita pras 

pessoas vibrarem’

13.
João 

Julião
Escultor, bem definida

O trabalho iniciou com os bichinhos 
que fazia de brincadeira. Sente prazer 

em fazer peças diferentes
Não demonstra Parece ter que se ligar a algo externo 

ao trabalho (o rádio, as conversas)

14.
Naninho

Artesão, com algum 
traço de dúvida - - -

15.
Nilcimara

- Se realiza no trabalho, porque tem 
valor, porque esquece dos problemas -

Esquece de tudo, dos problemas, só 
pensa no papel, concentra no trabalho. 

Diz que assim se realiza

16.
Raquel

Artista e artesã, bem 
definida

Trabalha no que gosta, no que 
escolheu. Gosta de fazer artesanato, 
mas fazer arte a deixa ‘em êxtase’

Volta muito à sua criação, à 
família que a criou na arte

Não pode se distrair, tem que 
comandar. De vez em quando se 
entrega ao êxtase da arte, porque 

‘ninguém é de ferro’

17.
Rogério

‘Escultor teimoso’, 
artista Cria brinquedos e peças cômicas Não demonstra

Não sente nada, não vê o dia passar, 
não tem fome, dor, frio ou calor, não 

sabe se faz chuva ou sol. Fica 
‘alienado’.

18.
Sávio

Desenhista (mas não 
desenha mais). Escultor. Faz porque gosta. Sente prazer. Não demonstra Pensa em terminar a peça.

19.
Sr. Niko

Artesão, bem definida (é 
artesão há cerca de 25 

anos)
Trabalha porque gosta. Fala da tradição incentivando 

suas vendas. 

‘Esquece das coisas’ enquanto 
trabalha, o trabalho é ‘uma distração’, 

‘um vício’.



O fio da memória na tessitura de um ofício 
Ana Paula Rocha Guanais – PPGPSI/UFSJ 
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