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RESUMO

Através da  movimentação social  relacionada a  Lei  de  nº  13.180,  a  Lei  do  Artesão
(BRASIL,2015), a presente monografia busca analisar e compreender as relações de força que
constituem a construção  contemporânea da  categoria  artesanato  no  Brasil.  A atividade  do
artesão identifica a incipiência do trato sociológico, bem como as limitações sociais que recaem
na escassa compreensão da ocupação como atividade criativa. Pela manifestação de agentes
sociais  interessados,  encontramos uma proposição fértil  para interpretá-las  na realidade das
relações que a constituem. Por meio de comentários públicos e dados de modo espontâneo na
página do Tribunal Superior do Trabalho (TST), no Facebook, em duas postagens relativas a
divulgação da lei, buscamos trazer por meio da análise qualitativa a forma particular com que
determinadas ambiguidades entre arte, trabalho e artesanato são realizadas no mundo social.
Mobilizando  a  trajetória  da  legislação  sobre  a  produção  artesanal  e  do  status  dos  seus
produtores no país, junto a bibliografia selecionada, reflexionamos sobre o que essa conjuntura
expressa, e quais divergências distintivas permanecem e/ou são reanimadas.

Palavras-chave: Artesanato, trabalho, arte, venda, processo criativo.



ABSTRACT

Through the social movement related to Law nº 13.180, the Craft Law (BRAZIL, 2015),
this  monograph  seeks  to  analyze  and  understand  the  relations  of  force  that  constitute  the
construction of the handicrafts category in Brazil. Identifying the incipience of the deal activity, as
well as the social limitations that fall on the scarce understanding of the occupation as a creative
activity, we find in the manifestation of interested social agents a fertile proposition to interpret
them in the reality of the relations that constitute it. By way of feedback public and spontaneous in
the page of the Superior Court of Labor (TST), on Facebook, in two posts law, we seek to bring,
through qualitative analysis, the particular certain ambiguities between art, work and crafts are
realized in the social world. Mobilizing trajectory of legislation on artisanal production and the
status of its producers in the country, together with a selected bibliography, we reflect on what this
conjuncture expresses, and what divergences distinctive remains and are reanimated.

Keywords: Crafts, work, art, sale, creative process.
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1 INTRODUÇÃO

A presente monografia apresenta a investigação – resultado dos anos dedicados

a  pesquisa  no  projeto  “Dimensões  do  Processo  Criativo:  lugares,  hierarquias  e

diversidade na arte”, que tem como objetivo a descrição e compreensão de experiências

artísticas de artistas plásticos oriundos das classes populares,  em especial,  os  frutos

dessas  experiências  que  tem  como  ímpeto  principal  um  tipo  de  produção  artística

direcionada para venda.

Iniciada em 2014, dentro da modalidade da iniciação científica, a pesquisa foi o

desdobramento da investigação sociológica “Processos de criação artística e vida social”

trabalhada pela Prof. Dra. Lígia Dabul, observada a necessidade de investigação dessas

outras formas de experiências artísticas. O interesse no assunto dá-se anterior ao começo

da  participação  no  projeto,  provocado  pelos  debates  suscitados  na  disciplina  de

Sociologia  da  Arte,  também  ministrados  pela  professora;  conhecendo  as  principais

correntes de sua base, nasce um encanto, trazido pela forma particular de acessar a

riqueza  das  práticas  sociais  e,  ao  mesmo  tempo,  o  desencanto,  compreendendo  a

conexão fundamental entre esse componente quase mágico do mundo e as relações de

poder que o organiza. 

A ligação arte/sociedade tornou–se, particularmente, esse trânsito sensível: forma

de ver o que mais potente as ações e sentidos humanos são capazes de criar, juntamente

das relações menos belas que pode produzir. Sem concepções românticas, fatalistas ou

revolucionárias, para nós o movimento de perceber – compreender – descrever/explicar é

o mais importante. E também não neutro. Por que para nós entender a arte é poder trazer

essa faceta ambígua para o reino comum, a multiplicidade como forma natural. Durante a

formação, muito diz–se que a sociologia só vê o que há de infausto no mundo, o que não

é uma inverdade. Por um tempo talvez tenha sido uma questão de afirmação, hoje talvez

seja de movimento: fazer do conhecimento como ponte de relação  com a sociedade, e

não  apenas  sobre.  Nela  estamos  afinal.  E  esta  é  nossa  ação  engajada.  Nosso

entusiasmo. Nossa preocupação metodológica. Nas palavras de um dos expoentes da

força que há em colocar o pensamento crítico na normalidade da vida, “Pois, no fim das
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contas,  é  sobre  isso  –  a  variedade humana —,  que você está  sempre escrevendo”1

(MILLS,2009).

Neste estímulo, tentamos buscar uma bibliografia que trouxesse a participação da

trajetória estrutural e as configurações específicas que podem vir a permear o processo

criativo.  Pouco  encontramos.  Logo,  porém,  verificamos  uma  instabilidade  entre  a

categorização  arte/artesanato  e  artista/artesão,  situação  que  os  agentes  por  nós

privilegiados  viviam,  tornando  visível  uma  insuficiência  do  trato  sociológico sobre  as

possibilidades  de  uma  situação  não  fixa,  e  ainda,  limitados questionamentos  sobre

insucesso como condição válida de análise, aceitando–o como efeito dos processos de

legitimação, mesmo quando o ímpeto era destrinçá-los.

Comuns  a  vida  pelo  processo  de  socialização,  na  disposição  do  habitus,  os

aspectos da disputa, legitimidade e obtenção dos capitais simbólicos e seus bens, são

envoltos de sentido, produzem estruturas objetivas e subjetivas na realidade vivida pelos

agentes,  reconhecidas  assim,  desde  as  instituições  aos  sentimentos  particulares  que

animam  cada  um.  Estrutura  estruturante  estruturada,  o  campo  artístico  afinca  uma

correlação quase mágica entre a valorização das obras e a capacidade criativa de quem a

produz, em ganhos materiais e simbólicos (BOURDIEU,2005).

Os  aspectos  das  produções  artísticas  que  abordamos  contestam  esse

entendimento  naturalizado,  pois  nelas  deixam  de  estar  diluídas  a  oposição  –  base

estabelecida entre trabalho e arte: a produção laborativa primariamente envolvida com a

produção do útil versus o lúdico e livre, que exigira uma capacidade de criação inovadora

disponível  apenas  a  determinado  número  de  pessoas.  Este  afastamento  do  ganho

econômico,  que  tornar–se–ia  mais  estranho quanto  a  dramaticidade  encontrada  na

ligação com as necessidades básicas de manutenção da vida, os estabeleceriam fora de

1Charles Wright Mills, sociólogo, motoqueiro e viajante, é um dos teóricos que ocupa um lugar sensível na
história dessa ciência, transparecendo a relação não isenta de reproduções entre o que estudamos e as
relações que nos incluímos.  Seu trabalho mais famoso, “A imaginação sociológica”  é um manual,  sem
nenhuma perda qualitativa no termo, acessível para os indivíduos envolvidos na área ou não, que traz as
ferramentas  e  métodos da  sociologia para  rotina  da  vida;  configurando  a  ideia  de  uma  “artesanato
intelectual”, Mills evidência a relação íntima entre conhecimento e crítica, condição comum a capacidade
imaginativa, fomentada não por uma metafísica, mas fruto de um trabalho sistemático e continuo, e nem por
isso menos criativo. Com uma linguagem nada rebuscada, seu trabalho aparece como uma ponte para
saída da “Jaula de aço”, para o desencantamento do mundo, sem que o processo do conhecimento torne –
se uma negação hierárquica entre os indivíduos estudiosos e os “comuns”. Essa ação, herética para um
campo  que  produz  em  distinção ao  senso  comum  (termo  fetiche,  muitas  vezes  colocado  como
autoexplicativo), desdobrou num processo de marginalização da sua produção por um bom tempo, após
“escândalo” de sua publicação. Nos últimos 10 anos, principalmente no Brasil, isso tem mudado. Mills é um
expoente fundamental da força é tornar o comum a sabe para uma sociedade, e a imaginação como prática
de abordar a vida.
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um empreendimento criativo2:  apenas  distanciada  destes  instintivos  básicos,  quase

animalescos,  que  algo  sublime  poderia  surgir.  Então,  o  que  seriam  essas  formas

artísticas?

Subordinado a um padrão social de produção, consagrado nas matrizes da tradição

e  garantido  pelo  poder  do  público  que  o  consome,  exatamente,  de  quem compra  o

produto à venda, muitas vezes com um forte aspecto utilitário (ainda que por elementos

estéticos), o que denomina-se no senso comum como artesanato,  é a categoria que se

evoca para classificar estes tipos de produção. A “arte de artesão”, diferente da “arte de

artista”,  desconhece  a  relativa  autonomia  que  as  obras  de  artes  experimentam,  com

relação as possibilidades de maior liberdade de seu produtor e da sociedade a qual ele

vive, histórico-socialmente. A singularidade daquilo classificado como obra de arte está na

ressonância que é capaz de produzir, muitas vezes percebida apenas por uma geração

posterior a aquela que foi  produzida (ELIAS,2005). Atado a isto,  a sua presença num

ambiente de circulação canônico investe na apreensão e divulgação da sua legitimidade

como forma do mais alto grau criativo e inovador, retirando–o do reino do comum.

Diferindo  dos  resultados,  houve  na  sociologia  o início  de  uma bibliografia  que

tentou compreender  as  relações submetidas entre estrutura  social  e  criação artística,

antes mesmo dos 1950, mas apenas quando a arte aparece de forma mais recorrente nos

seus estudos, fruto da proliferação da Sociologia da Cultura no  mainstream dos países

europeus e dos Estados Unidos, que dar–se-á um trabalho mais questionador sobre as

condições  de  diferenciação  hierárquicas  das  produções  simbólicas.  Por  meio  dela,

apontavam-se os questionamentos sobre a compreensão da própria categoria cultura e,

especialmente  na  tradição  francesa,  conexão  expressa  entre  desigualdade  social  e

acesso/posse  desses  bens  na  forma  de  conhecimentos  — artefatos  valorizadamente

colocados nos termos de “cultura legitima nacional”  —, porém vedados ao acesso de

parte significativa dos indivíduos, marcadamente por questões de base econômica. Antes

dessa onda pós 50, fortemente atrelada a pesquisa aplicada, a análise sociológica da arte

2 Interessante denotar o caráter que este termo pode adquirirá ao longo da análise: a base etimológica do
termo,  imprehendo, significa realizar tarefas, colocar em execução, alude a fazer e/ou tentar algo muito
difícil,  ou ainda, prender nas mãos, assumir.  De certa forma, próximo a uma ideia de artesanato como
feitura, ao mesmo tempo, de risco. Como poderemos perceber mais a frente, se aqui acionado com criativo,
está a  concepção de  uma tarefa  que  envolve  uma produção e inventividade,  não  atoa,  por  meio  das
transformações do  ethos do capitalismo contemporâneo, estará aludido como uma pulsão direcionada a
ganhos materiais,  através da  valorização  de  capacidades como a  imaginação  em relação  ao  próprios
critérios que a Arte ajuíza nos seus mecanismos de distinção.
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foi  uma  área  pouco  investida,  compreendida  como  campo  menos  urgente  dentro  da

ciência.

Nessa  época  de  menor  valorização, houve  uma  presença  significativa  da

percepção evolucionista da sociedade, efeito do alcance desta cosmovisão nas ciências e

no  corpo  social,  e  ainda,  nos  estudos  de  tempos  mais  anteriores,  de  um  conteúdo

dedicado a compreensão filosófica da arte, sendo o termo “sociológico” utilizado de forma

pouco rígida, para denotar um esforço de estabelecer conexões com o mundo social mais

amplo3.  Se  aqui  temos  dificuldade  devido  à  incipiência  do  processo  de  formação

científica, é interessante notar que, apesar do avanço nos métodos e transformações das

epistemologias,  a  Sociologia  da  Arte  permanece  compartilhando  dificuldades  que

atravessam outros campos de saber, reproduzindo-as, apesar de todo seu avanço crítico.

A dificuldade em equilibrar a análise entre arte e sociedade, exatamente, de trazer

as relações que entre as duas se tecem, é o seu calcanhar de Aquiles mais velado: a

complexidade que a produção simbólica adquire na vida humana é um caminho profuso,

cujo o recorte é necessário para dar conta de uma pesquisa, ao tempo que, este mesmo

reafirma a impossibilidade de uma teoria abarcar todo os longos processos que envolvem

atividade  humana.  Tendo  que  escolher  uma  lente,  seja  no  nível  macrossocial  ou

microssocial,  desenvolveram–se  hiatos  nesses  estudos,  em  especial,  quanto  as

atividades  e  espaços  artísticos  que  fogem  do  campo  hegemônico.  Disto,  uma

problemática seguiu: quando propôs–se analisar a arte, o que a Sociologia sumariamente

abordou  foi  a  Arte  (HEINICH,2008).  Estudar  o  artesanato  seria,  portanto,  quase  um

subcampo distinto.

Existiria assim uma falha nos usos da teoria simbólica do objeto artístico. Uma vez

que o que é valorado na arte é situacional — sua função estética, tipologias, seus usos,

suas formas, tipos de contemplação etc. —, uma mudança na chave de leitura sobre o

que  é a arte para  quando se há arte repercutiria em possibilidades de plurais, melhor

trazendo as relações e processos que produzem o que se denomina enquanto Arte em

3É notável o  exemplo de  Jean-Marie Guyau.  Contemporâneo de  Émile  Durkheim,  utiliza dos  mesmos
métodos textuais de  apresentação das  ideias,  compartilha das  preocupações sobre o  estado da
solidariedade social  e do esforço de uma análise que dê conta dos fatores extra–individuais.  Aponta a
Sociologia como uma ciência do futuro, importante para a compreensão dos fenômenos coletivos que estão
por vir e das mudanças sofridas. Porém, utiliza moral e estética como valores dados, interpreta a arte nos
termos de uma reprodução da própria vida, no qual os valores da sociedade estão “expressos” na qualidade
da  obra  produzida  e  afirma  categorias  como  “a  verdadeira  arte”.  Ainda  que  seu  estudo  possa  ser
amplamente  contestado  atualmente,  é  válida  a  lembrança  da  sua  tentativa  de  entender  a  relação
arte/sociedade, principalmente no contexto onde o considerado patrono da Sociologia relegava a arte uma
participação pouco significante.
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dada configuração social na história. Questionando as visões puristas sobre qual seria a

essência da arte, seus simbolismos ou seu status, a discussão recai, sumariamente numa

defesa sobre uma suposta essencialidade do objeto artístico, uma “arte em si mesma”, a

produção é tomada como algo “não transparente”, assim, impossível de ser categorizado

segundo quaisquer relações que possam ter sido mediadas com alguma escala social,

tornando-se um objeto primariamente estético e atemporal, ou ainda, numa relação onde

o protagonismo dos fatores extra-intrínsecos de uma obra, tornando-a uma espécie de

amostra,  exemplificação  causal  da  estrutura  social  em  suas  propriedades

(GOODMAN,1984).

Norbert  Elias  é  um exemplo  notável  dum autor  que  fez  um caminho  singular,

abordando  a  arte  hegemônica,  porém,  sem se  desvencilhar  dos  aspectos  criticos  da

escolha, trazendo no corpo teórico a discussão sobre as condições que a fizeram assim.

Um dos poucos a manter a coligação entre arte e artesanato sem perpassar por alguma

denotação hierárquica (e maior concentração analítica), evidência que são manifestações

socialmente diferentes, porém de uma mesma base criativa, que é a atividade humana.

Através da trajetória de Wolfgand Amadeus Mozart, apresenta o processo histórico de

passagem  de  uma  “arte  de  artesão”  para  uma  “arte  de  artista”:  resultado  da

transformação configuracional,  em específico das sociedades ocidentais  europeias,  as

práticas comuns da sociedade de corte tinham o investimento nas artes como umas das

partes importantes das suas funções de organização oficial. Em seu quadro de relações,

o establishment cortesão tinha na arte a expressão de uma utilidade, uma finalidade, tão

importante  quanto  a  culinária.  Músicos,  cantores,  compositores,  escultores,  todos  os

produtores artísticos estavam atrelados a essa estrutura de corte, em menor ou maior

grau, ainda sim, manifesta na totalidade da socialização e movimentação. Desse modo,

ela participava das condições de possibilidade da sua produção artística: era nela que

encontravam e aprendiam as formas de direcionamento das forças criativas, o material

concreto  e  objetivo  para  desprivatizar  seus  fluxos  fantasias,  torná-los  expressos  e

compartilháveis. O característico do caso de Mozart foi que essa estrutura animou parte

fundamental da excelência alcançada pela sua música e das inovações que efetuou, ao

tempo que foi  causa da frustração e tristeza que sentiu dadas as idiossincrasias que

estava sujeito devido a sua posição social dependente e menor. Vivendo numa época de

transição, onde a viabilidade de uma situação menos rígida para um músico, não era

impensável, mas também não era certeira, investiu suas forças num momento em que a

mudança ainda era muita frágil. Um processo de longa duração na sua aurora, que pouco
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mais de 10 anos depois começa tomar mais vigor. A “arte de artista” é assim, fruto de um

processo social mais amplo, no qual não cabe nenhum estranhamento hierárquico em

relação a “arte de artesão”, exatamente, a escala distintiva entre as produções seriam, e

são, as expressões de outros processos sociais de transformação da sociedade, e por

isso mesmo, participativos dos espaços e condições das manifestações artísticas.

Essa transformação, no já aludido processo de gênese e autonomização do campo

artístico, pouco é abordada nos ramos do conhecimento que aspiram entender o que é,

como  acontece  e  qual  a  função  os  fenômenos  artísticos,  notadamente  as  áreas

classificadas genericamente como humanísticas, porém não sociais, como a Psicologia,

História da Arte, Filosofia e a Critica de Arte. Mesmo com avanços fundamentados nas

críticas entre si e nas internas a esses espaços, a ideia de uma Arte, com a maiúsculo,

ligada  ao  momento  social  da  “arte  de  artista”,  e  referente  qualitativo,  permanece

majoritariamente como tipo único de enquadramento (BELTING,2012).

Parâmetro de um ideal de arte excludente, não reconhece a mesma capacidade

humana de sublimação, competência de direcionar a pulsão instintiva, o fluxo fantasia,

para sua materialização concreta e desprivatizada realizada pelas formas artísticas nas

duas tipologias. Parecendo não integrar a vida dos indivíduos que estão fora dos espaços

legítimos  do  campo artístico  (museus,  galerias,  leilões,  grandes  coleções),  afasta da

leitura as condições de permanência e identificação destes locais, tornado sua posição de

insucesso  frente  aos  reconhecidos  círculos  da  arte  legitimada fruto  de  uma suposta

incapacidade natural de inovação e criação.

Situação  de particular  importância  encontrada na  nossa  investigação,  o ideário

sobre  a  figura  do  artista  e  do  campo  como  espaço  desinteressado,  dissocia–se  do

artesanato por um processo de anulação da relação da arte com o trabalho: a percepção

atual sobre o que ela é retira as atividades de produção simbólica das esferas onde se

encontra na condição de ocupação/ofício. Conectado a estes pelo processo histórico da

divisão social do trabalho, o fazer artesanal, por consequência, o artesanato e o artesão,

incluem–se onde as conexões com as circunstâncias básicas de existência necessárias

daqueles que a fazem não podem ser negadas, e imbuídas desse ethos criador livre das

urgências, a qual a illusio penetra e faz valer através de uma organização específica do

campo com relação aos momentos de ganho de capital econômico, muitas vezes, dado

de modo mediado por profissões ou instituições exclusivas para tal.

Dessa  forma,  o  artesanato  enquanto  categoria  social,  com  efeitos  práticos  e

simbólicos,  concentra uma série  de dificuldades presentes  quando analisamos a arte.
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Percebendo  uma  ambiguidade  nos  momentos  de  acionamento  do  termo,  seja  para

afirmação de uma posição, negá-la, ou ainda, questionar a sua validade, observamos a

necessidade  de  abrir  algumas  hipóteses  sobre  a  experiência  desse  “lugar  social

indefinido”, isto é, de compreender as questões que envolvem a sua movimentação e

disputa na trajetória dos agentes e nas relações que estudamos. Os indivíduos, aos quais

nos dedicamos a compreender as forças que os movem e dão valor, experimentam esse

jogo,  não  são  passivos,  e  o  reanimam,  transformando  a  realidade  que  vivem.  Suas

categorizações — pessoais, institucionais e/ou compartilhadas no mundo social maior —,

entre artistas ou artesãos cristalizam um determinado momento das relações de força no

interior  da  sociedade  e  dos  círculos  mais  restritos  das  atividades  artísticas,  que  nos

interessam por compartilharem uma estrutura.

No que escolhemos denominar  uma “flutuação  social  da  categoria  artesanato”,

pretendemos  expressar  de  forma  mais  nítida  o  complexo  jogo  de  significações  que

envolvem  a  validade  da  classificação  de  uma  produção  que  experiência  um trânsito

permanente entre arte e o utilitário, entre produção simbólica e a mercadoria, trazendo

discussões  e  conclusões  produzidas  nestes  anos  dedicados  a  sociologia  da  arte.

Segundo dicionário4 a palavra flutuar significa: “1. conservar-se à superfície dum líquido;

boiar. 2. Agitar-se ao vento. 3. Permanecer no ar; pairar.”, como verbo intransitivo, e a sua

variação adjetiva,  flutuante “1. Que flutua. 2. Que varia ou pode variar em nível, grau e

intensidade, etc.”. Compreender, portanto, o artesanato como uma “categoria flutuante”

pretende  dar  conta  do  significativo  grau  de  mutabilidade  e  movimentação  de  sua

compreensão no mundo social, sendo evocado, aceito, ou ainda recusado, dependendo

das condições específicas de cada indivíduos e seu espaço de agência no momento e,

bem  como,  no  que  essas  tomadas  de  posição  estão  conectadas  a  concepção

macrossocial sobre o mesmo, na figura do senso comum e também das instituições.

Não  fornecendo  uma  atribuição  universal  ou  anacrônica,  estabelecer  que  tal

categoria “flutua” não pretende deslocar os aspectos difíceis que a envolvem em nome da

sua mobilidade de uma forma romantizadora, mas evocar sua volatilidade prática na vida

comum. Tal classificação tem força, e isso têm, por que tem e faz sentido. Ela interfere

ativamente na trajetória dos agentes sociais, participando na conformação das carreiras.

É por meio deste quadro que pretendemos compreender e discutir  a importância dos

aspectos sociais suscitados pela movimentação desta categoria.

4FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda.  Aurélio: o dicionário da língua portuguesa. Curitiba: Ed. 
Positivo;2008.
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2 METODOLOGIA

2.1 “Fique à vontade”: o primeiro acesso concreto da questão simbólica

Pensando  nas  novas  dinâmicas  que  o  caráter  criativo  das  práticas  artísticas

voltadas para  venda podem assumir, encontramos como primeiro  espaço  interessado

para analisar essas dinâmicas a exposição participativa “Fique a Vontade”, ocorrida entre

7 de junho a 6 de julho de 2014, no Museu de Arte Contemporânea (MAC), na região de

Niterói/Rio de Janeiro, na qual artistas e artesãos da região fluminense foram convidados

e/ou tiveram seus trabalhos aceitos mediante a curadoria de um agente importante na

vida cultural niteroiense, o coordenador do projeto, Ricardo Pimenta5.

Nessa  exposição  estavam  presentes  majoritariamente  produtores  que

apresentavam,  produziam  e  comercializavam  suas  obras  em  contextos  sociais  não

hegemônicos dentre o sistema das Artes, isto é, em feiras, mercados, praças e ruas, cujo

o  local  do  museu  configurava  uma  impossibilidade  e  aspiração  das  suas  condições

artísticas, até então. Situada na varanda do espaço, a exposição foi composta por obras

de 350 artistas de variadas modalidades de artes plásticas sendo principal objetivo da

exposição fazer uma “grande mosaico de amor pela arte”. No fôlder e nas mídias sociais

do evento, têm-se apresentado que no projeto foi adotado “uma postura de acolhimento e

hospitalidade”, na qual Pimenta selecionou obras entre amigos, nomes reconhecidos no

circuito local de arte contemporânea, e outros não conhecidos, especialmente artistas que

participavam da feira de São Bento. Marcando um momento atípico dentro das diretrizes

tradicionais do Museu,  encontramos dois  caminhos interpretativos no primeiro  contato

deste  campo:  o primeiro,  trazida  por  três  artistas  entrevistados,  como  uma  atitude

transformadora de Ricardo Pimenta que abre através da exposição uma oportunidade

única de transformação na vida destes, promovendo – os. Ainda exultando seu papel de

vanguarda  por  essa  movimentação,  ao  lado  um  imenso  sentimento  de  gratidão,  os

expositores  não  deixaram  de  apontar  que  era  deles  o  foco  central,  afirmando  suas

posições  como  artistas,  reconhecidos  e  presentes  num espaço  como o  Museu.  Fato

interessante na época, relembrado ao longo da pesquisa, foi o eufórico sentimento entre

5 Essa primeira entrada no campo de pesquisa ocorreu no dia 31 de agosto de 2014, no Museu de Arte
Contemporânea  (MAC,  Boa  Viagem,  Niterói),  neste  dia  o  espaço  abriu as  portas  para  um  dia  de
programação totalmente gratuita para população como forma de comemoração da acontecida exposição
“Fique à Vontade” e, também, para a entrega de um certificado para seus participantes.
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eles, uma recorrente  afirmação de suas participações em outros  eventos,  através de

feiras  maiores,  destinadas  unicamente  a  exposição  de  artistas,  muitas  delas  sendo

necessária a submissão a editais, logo, alguma instância de reconhecida validade de suas

posições.

Numa segunda,  colocada  pelo  responsável  pela  filmografia  do  evento,  Daniel

Leão,  a  exposição  sido  “uma  guinada  na  trajetória  do  artista  Ricardo  Pimenta”,

percebendo nele a centralidade do evento: aqui, o artista (o produtor, criador e executor

da arte) é Pimenta que, notadamente um fato instigante, optou por organizar as obras

selecionadas, todas pinturas, num único grande quadro dimensionado, composto soma

das obras expostas, aludindo uma autoria espacial na sua forma. 

 A primeira leitura foi  feita a partir  da entrevista feita com os artistas plásticos

Joubert Passos, Icléa Resende e Nair Barros Sanção.Todos expuseram e possuíam suas

trajetórias  nas  artes  relacionadas  ao  Campo  de  São  Bento6.  Servidor  publico  ativo,

Joubert  expunha  na  feira  todos  os  finais  de  semana  que  eram  possíveis,  além  de

participar  de  gincanas  e  concursos  em  outras  áreas  fluminenses.  Suas  produções

artísticas são pinturas, majoritariamente de natureza morta e paisagens, não descartando

a produção abstrata, ainda que, como enunciou na época, tinha preferências por obras

que aludissem ao “mundo real”. Autodidata, mencionava seu trabalho fruto de dom, uma

experiência criativa cujas as categorias emocionais são tão profundas que não é passível

de ser explicar, “como toda Arte”. Já havia tentado ingressar no Curso de Artes Plásticas,

porém  não  pode  dar  continuidade  a  formação  por  dificuldades  financeiras.  Sua

“capacitação acadêmica” fora “somente” no intuito de aprimorar a técnica para incorporar

ao  dom,  desenvolvendo-a  pelo  tempo  e  repetição.  Apesar  de  não  ter  completado  o

6Na época, percebíamos a necessidade de entrar no campo de forma mais flexível, sem um questionário
muito extenso; o intuito fora de coletar as percepções dos agentes envolvidos na presente situação, e na
continuidade da pesquisa estabelecer caso dar-se-ia alguma transformação prática e simbólica nas suas
produções e  relações com o  público,  especialmente  na venda,  pela  participação  na  exposição.  Nossa
preocupação era a de efetuar uma aproximação tranquila. Partíamos das perguntas: 1) como foi o processo
feito para que participasse da exposição? 2) qual sua opinião sobre este evento? 3)acredita que possa ter
alguma interferência na sua trajetória? Cabe salientar que, no momento qual tomavam conhecimento de
nossa posição como pesquisadores de uma universidade federal, todos adquiriam uma atitude muito solicita
e preocupada em dar todas as informações possíveis, mudando mesmo a postura corporal e o tom de voz.
Expressavam alegria por estarem sendo entrevistados, sentimento propulsor da abertura para obtenção de
todas as  informações.  Afirmavam a importância  do  estudo  sobre  as  questões  da arte,  apesar  de  não
questionarem o  intuito  de  tal  pesquisa  e  quais  as  categorias  mobilizadas.  A classificação  artista  e  as
relações distintivas expressas foram todas subjacentes aos discursos por eles colocados.  O quadro de
contato parecia promissor,  no entanto,  foi  necessário a interrupção por questões de ordem pessoais  e
desligamento do projeto por parte pesquisadora. A participação neste ciclo foi concluída em 4 meses. O
momento  posterior  a  exposição  foi  trabalhado  pela  colega  Ana Caroline Pimenta  Ribeiro,  que  deu
prosseguimento até o fim da vigência 2014/2015.
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estudo, explicitou que sua técnica esteve atestada em tal grau de qualidade e que, em

algumas oportunidades, deu aula até mesmo para alunos de universidades. Segundo ele,

estes alunos possuiriam somente uma espécie de formação geral da técnica, ou seja, da

ideia, matemática e dureza do ensino, mas faltavam-lhe talento para desenvolvê-las como

arte. Sua participação foi  possível através de um convite de Ricardo Pimenta feito de

modo direcionado aos artistas  do Campo de São Bento.  A exposição teria  sido  uma

grande oportunidade, cuja “abertura de caminho” feita por Pimenta, contribuiria com as

chances de adquirir relevância ao seu trabalho e o seu nome, credibilidade: “afinal, não é

qualquer lugar, é o MAC”. Sua obra exposta foi uma pintura do jogador Neymar Júnior,

aproveitando  a  temática  da  Copa  que  ocorreu  paralelamente  ao  tempo  do  evento.

Destacou o grande envolvimento dos visitantes com a obra, principalmente as crianças,

expressando  o  reconhecimento  do  trabalho  devida  as  muitas  fotografias  tiradas  do

quadro.

A senhora Icléa vivia uma situação financeira e artística diferenciada; na época,

por volta de seus 86 anos de idade, havia aposentado –se do Campo de São Bento a

mais de 20 anos, depois de expor por lá por quase 30. Junto a Dona Nair, sua amiga,

também aposentada e artista expositora, a mais velha a participante de “Fique à vontade”

(o que frisava, apesar de não revelar sua idade), apontavam a relevância do evento pelo

elevado número de visitação, exposição com maior público de 2014, segundo as mesmas.

Apontado por elas próprias, eram artistas premiadas, a segunda tendo 200 obras fora do

país.  Comemoravam a dupla dimensão da importância da exposição: como artista, na

relevância desta participação nas suas carreiras, e na pessoal, pois eram frequentadoras

do espaço a muitos anos. Nesse sentido, assinalavam o êxito da agência inovadora de

Ricardo Pimenta como uma espécie de “devolução social do museu”, ao oportunizar que

pessoas do circuito local a expusessem, gerando um movimento de (re)pertencimento

daquilo que era deles (“nosso”, nas palavras da entrevista). Pertencendo aos artistas e

público de Niterói, a curadoria de Pimenta teria retomado essa questão, tão relevante a

carreiras dos artistas, segundo as mesmas. Pronunciavam –se como “velhas de guerra”,

representando um circuito mais antigo e reconhecido da arte contemporânea fluminense.

O comum entre os três artistas foi o apontamento da agência de Ricardo Pimenta

como  elemento  preponderante  para  as  suas  carreiras,  uma  força  propulsora  no

reconhecimento  artístico  no  primeiro,  e  como  demarcação  da  importância  das  suas

carreiras,  para  as  segundas.  Um momento  de  ascensão,  e  outro  de  consolidação.  A

condição de gratidão pela exposição apareceu num ato extremamente simbólico de Dona
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Icléa  que,  no  recebimento  de seu fôlder  (também certificado de participação),pediu  a

assinatura de Pimenta. Para eles, a exposição não foi um trabalho coletivo, que produziria

um “quadro total”, mas sim uma composição coletiva no que tocava a divisão espaço,

onde  cada  obra  era  manifestada  individualmente.  Difusas  apenas  na  organização  da

parede,  o  trabalho  próprio  foi  explicitamente  demarcado.  Eles  eram  os  artistas  em

questão.

O segundo foco de análise trazia uma relação complexa gerada pela construção

da  exposição,  denotada  por  “alguém  de  fora”,  onde  a  posição  de  artista  e  curador

(con)fundiam–se na figura de Pimenta. Não sendo um expositor, mas sim, documentador

da exposição7,  as questões sobre qual  teria sido seu real  papel,  apareciam de forma

profusa na fala de Daniel Leão. Uma pergunta implícita que surgiu foi: a movimentação de

Pimenta  seria  em  pró  a  carreira  dos  expoentes  ou  a  da  sua?  Ao  documentar  a

organização do evento — a chegada dos artistas, a colocação dos quadros até a abertura

—,  Daniel  Leão  comentou  como  foi  complexo  os  aspectos  da  instalação.  Houve

momentos de uma “ingenuidade incentivada”, exatamente, um momento de protagonismo

singular,  onde  cada  produtor  era  convidado  sentir  que  exposição  era  unicamente

dele/dela.  Isto  é,  tempo  em  que  o  peso  e  a  importância  individual  estavam

equilibradamente  distribuídos,  onde  cada  artista  fosse  abordado  individualmente  para

comentar de sua obra, como expondo sua mostra exclusiva. Relatou um sentimento de

acolhimento  e  hospitalidade,  refletido  na  forma de  alegria  das pessoas selecionadas.

Contudo, também percebeu um choque percebido organizacional entre obras singulares

frente a uma obra coletiva: a obra individual especifica e diversificada dentre os autores,

diluíra-se, por muitos entendida como obra total de Pimenta.

Neste momento de primeiro campo e análise, entendemos uma relação de forças

do campo artístico expressas no interior do Museu de Arte Contemporânea, onde o jogo

de posições pode ser encontrada e expressa pela possibilidade de Pimenta conseguir

executar essa “modalidade” plural de curadoria aberta. Tanto no fôlder e  site, a exposição

é  descrita  como  uma  obra  colaborativa,  colocando  Ricardo  Pimenta  como  artista,  e

apresentando Luiz Guilherme Vergara, na época, diretor-geral do museu como o curador.

Porém,  entre  aqueles  que a  posição no dentro  deste  campo artístico  niteroiense era

menor, a figura de Pimenta confundia-se. Em muitos pontos do material coletado, sua

posição de artista  relevante  no território  local  era atravessada como uma posição de

7Até o meado do ano de 2016 o documentário sobre a exposição estava disponível da plataforma de vídeos
profissionais Vimeo. Não o encontramos novamente. O motivo é desconhecido.
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“curador artista”, pois a disposição das obras poderiam ser visualizadas como um único

grande quadro seu, e assim foram. As relações de força definiriam a posse da criatividade

e da autoria.

Aqui,  os primeiros passos de desenvolvimento de nossa questão germinariam.

Após  uma  pausa8,  junto  a  entrada  de  outros  mais  conteúdos,  construímos nossa

ampliação: da anterior preocupação em compreender uma situação-limite, ou ainda, um

limbo da produção artística, onde era possível perceber e afirmar uma produção simbólica

entre  aqueles  que  na  lógica  social  e  do  campo  artístico  não  tinham  condições,  da

necessidade de dimensionar o caráter vivo das suas agências, e ainda, da correlação de

forças  dos  espaços  legítimos também  estabelecidas em locais desfavoráveis,  nos

questionávamos em qual categoria possível poderíamos estabilizar para efeitos analíticos

toda essas questões. Reconhecíamos o perigo da rigidez acrítica que um termo poderia

adquirir,  acolhido  como  um  fetiche  em  vez  de  ferramenta;  queríamos  entender  e

apresentar  o  como uma categoria,  identidade,  discurso,  classificação era  evocada ou

recusada, dependendo do espaço e, como isso demostraria um conhecimento estratégico

sobre as relações. Seria no ano seguinte, no eixo vigente 2015/2016, que encontraríamos

a oportunidades de pensar toda essa situação em outros termos, e compor nossa lente.

2.1.1 Artesanato como profissão: continuidades e outros rumos

Mediante  ao  processo  de  reconhecimento  da  profissionalização  do  Artesão

ocorrido no Brasil em 2015, que observamos uma oportunidade fértil de obtermos dados

necessários para compreender alguns traços da agência social  dos nossos indivíduos

interessados: artistas plásticos oriundos das classes populares, cujas formas de criação

artísticas mantivessem vínculos com lugares,  situações e operações de venda,  onde,

revestidos por um caráter repetitivo comumente atribuído a essas produções, as diversas

operações  e  ímpetos  inventivos  eram  eclipsadas.  Afirmando  a  diversidade  de

configurações que a arte pode assumir na vida social, tensa na maior parte das vezes,

buscamos compreender o caráter criativo de práticas artísticas voltadas para a venda do

produto artístico.

8Por questões de ordem familiar, foi necessário pausar o curso e desligar-me da pesquisa por algum tempo.
Participei deste primeiro ciclo da pesquisa no período de quatro meses,  sendo a investigação do eixo
vigente 2014/2015 concluída pela colega Ana Caroline Pimenta Ribeiro.
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Em meio ao levantamento teórico sobre as práticas artísticas assim voltadas9,

verificando dois fatores: um histórico e critico, que foi o não tratamento as destas, e dois,

o  recorrente  cingir  delas  como  práticas  artesanais.  Nesse  sentindo,  interessou-nos  a

peculiaridade de reações manifestadas em redes sociais referentes ao Projeto de Lei

7755/10, também conhecido como “Lei do Artesão”, que mobilizavam com uma série de

interações e tensões sobre a categoria artesanato e afluíam concebidos limites sobre arte,

produção, trabalho e venda.

Comunicando resultados referentes a sua tramitação conclusiva, detectamos na

página  do  Superior  Tribunal  do  Trabalho  no  Facebook  um  importante  espaço  de

mobilização, exatamente nas postagens dedicadas a sua promulgação, demanda antiga

entre os trabalhadores artesanais do país, como um local que trazia as representações da

disputa e/ou questionamento entre aqueles que poderiam ser tocados de alguma forma

pela mesma. Dada a relevância do projeto ao público interessado, primeira lei sobre a

atividade de fato,  assim, passando por todo processo legislativo de levantamento das

condições  e  demandas  dos  produtores,  a  conformação  de  um  projeto  organizado  e

estudado  nas  suas  aplicações  e  transformações  consequentes  pela  Casa  —

anteriormente,  todas  as  bases  nacionais  sobre  a  atividade  artesanal  foram decretos,

programas de diretrizes nacional, ou ainda, deixadas a resolução dos governos estaduais

em cada local  —, percebemos que parte  maior  dos os envolvidos que manifestavam

alguma  reação  sobre  eram  indivíduos  engajados.  Nas  suas  expressões,  conteúdos,

afirmações ou criticas, estavam envolvidas pela compreensão do impacto que essa ação

governamental teria nas suas vidas particulares.

Lei  de n°  13.180, teve sua sanção pela presidenta Dilma Rousseff  em 23 de

setembro de 2015, sem vetos. Consiste de cinco artigos que “dispõem sobre a profissão

de  artesão  e  dá  outras  providências”,  definindo  em paragrafo  único:  “a  profissão  de

artesão presume o exercício de atividade predominantemente manual, que pode contar

com o  auxílio  de  ferramentas  e  outros  equipamentos,  desde  que  visem a  assegurar

qualidade,  segurança e,  quando couber,  observância às  normas oficiais  aplicáveis  ao

produto.” (BRASIL, 2015)

Prossecução  das  medidas  de  conformação  de  estruturas  mais  sólidas  e

harmônicas sobre as produções nacionais, a  Lei  do Artesão estende as resoluções e

dinâmicas já instituídas pelo Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), decreto nº1.508 de

9Inserem –se aqui autores que fizeram parte dos primeiros movimentos entre Sociologia e arte como Jean 
Duvignaud, Arnold Hauser, Pierre Fancastel e Herbert Head.
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1995,  “instituído  com  a  finalidade  de  coordenar  e  desenvolver  atividades  que  visem

valorizar  o  artesão  brasileiro,  elevando  o  seu  nível  cultural,  profissional,  social  e

econômico,  bem assim desenvolver  e  promover  o  artesanato  e  a  empresa artesanal,

passa  a  subordinar-se  ao  Ministério  da  Indústria,  do  Comércio  e  do  Turismo.”

(BRASIL,1995)

Parte  importante  da  nossa  pesquisa  revelava-se  em  compreender  o fluxo

institucional dessas medidas, decretos datados à 1979, que traziam sua classificação,

fomento  e  valorização  dentro  das  esferas  econômicas,  do  desenvolvimento,  turismo,

indústria, trabalho, comércio exterior, planejamento mas não da cultura ou educação. No

que toca essas últimas,  apenas na perspectiva “na promoção das comunidades e na

valorização desses produtos genuinamente nacionais”. Em 2012, dar–se–ia o conteúdo

institucional mais programático, anterior a lei: Base Conceitual do Artesanato Brasileiro.

Nele, o artesanato é classificado como uma das mais ricas formas de expressão cultural e

dos poderes criativos de um povo. Funcionando muitas vezes como representação da

história de uma comunidade e reafirmação de sua autoestima, foi percebido que, ao longo

do tempo, tem sido agregado ao caráter cultural um viés econômico, gerando trabalho e

renda, uma maior inclusão social e potencialização de vocações regionais. Coordenado

pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e executado junto a

órgãos federais,  estaduais  e  municipais  — e assim,  preservando suas singularidades

locais —, mais entidades representativas do segmento artesanal, a base comum tem sob

perspectiva o reconhecimento da condição de menor porte econômico que caracteriza a

prática artesanal,  formulado parâmetros e distinguindo–o de outras práticas.  (BRASIL,

2012)

Nela, estão sistematizadas as diferenciações sobre o que é artesão e o que não,

o que é artesanato e o que não é, o que os especifica em relação ao Mestre Artesão e

com  Arte  Popular.  O  que  separa  os  primeiros  com  os  últimos  é  a  legitimidade  e

criatividade. Enquanto o Mestre Artesão é aquele individuo que notabiliza –se pelo seu

ofício,  reconhecido  pela  comunidade  e/ou  pela  acadêmia,  figura  fundamental  para  o

repasse da atividade para futuras gerações, o artesão.

É o trabalhador que de forma individual exerce um ofício manual, transformando a
matéria-prima bruta ou manufaturada em produto acabado. Tem o domínio técnico
sobre  materiais,  ferramentas  e  processos  de  produção  artesanal  na  sua
especialidade, criando ou produzindo trabalhos que tenham dimensão cultural,
utilizando técnica predominantemente manual, podendo contar com o auxílio de
equipamentos,  desde  que  não  sejam  automáticos  ou  duplicadores  de  peças.
BRASIL,  República  Federativa  do.  Base  Conceitual  do  Artesanato  Brasileiro.
Programa do Artesanato Brasileiro. 2012. Pág.11. Grifo próprio.
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O artesanato, por sua vez, diferenciaria –se da Arte Popular pelo seu propósito.

Mesmo  que  ambas  as  atividades  a  habilidade  e  o  valor  cultural  estejam expressas,

possuindo valor  simbólico e identidade cultural,  na Arte  Popular,  há por  parte  do seu

produtor,  o artista popular “profundo compromisso com a originalidade, para o artesão

essa é uma situação meramente eventual. O artista necessita dominar a matéria prima

como faz o artesão, mas está livre da ação repetitiva frente a um modelo ou protótipo

escolhido”.  Atribuindo  um  irreversível  e  rígido  processo  de  reprodução  a  um  modelo

original satisfatório, é na obediência a um padrão de trabalho que reside sua capacidade

de expressão. Este não produz obras assinadas, não personifica suas peças, não possui

um  espaço  determinado  nas  galerias,  exposições  e  eventos,  seus  trabalhos  não

pertencem  ao  povo,  não  traduzem  o  belo  ou  apresentam  elementos  estéticos.

Demarcadamente, não expressão emoção no momento da criação ou requerem um olhar

diferente para serem entendidas. Diferente da artesã ou do artesanato, o Artista e a Arte

popular também possuem como características o auxílio da globalização e do folclore, e

são feitas por qualquer pessoa, independente do seu nível econômico o social. (idem)

Não  é  artesanato  produções  realizadas  por  simples  montagens,  ou  baseadas  em

habilidades aprendidas por meios didáticos como livros, revistas, programas de tv.

São relevantes a forma como os aspectos simbólicos são acionados tanto para

conectar as atividades com a capacidade criativa, quanto para separa–las no que toca

aos critérios sobre originalidade. As tradições, exatamente, sua força e invenção , como

apresenta Hobsbawn (HOBSBAWN & RANGER,1978), constituem aspectos estruturante

nas  transformações  sociais.  Sejam  elas  espontaneamente  abarcadas  pelo  tempo  ou

institucionalizadas juridicamente , tem como característica principal de serem mecanismos

harmonização , uma função simbólica na ordem social que a caracteriza como elemento

mantenedor , isto é , de continuidade as praticas sociais/culturais tornadas tácitas a vida

cotidiana ,  introduzidas e incorporadas pela repetição, tornando–as fixas (uniformes) em

sua  execução.  A tradição  inventada opõe–se  ao  costume  ,  que  por  sua  função  de

movimentação das sociedade tradicionais , agrega tanto invariável como as mudanças ,

sem ter tal “ligamento inerente ao passado”, ou ainda, a convenção, que criada para lidar

com necessidades pragmáticas  não possuí o  tipo  de  “compromisso com o passado”,

estando sempre em condição de mutação. A marca da tradição é ser um elo “embrionário”

da continuidade entre presente e passado, de uma permanência na mudança operada na

ordem simbólica  que  dá  sentido: apaziguar as  mudanças  nos  aspectos  sensíveis  do

individuo , uma vez que , cria uma noção historicidade, quase retilínea, desdobra- se nas
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transformações contextuais. Fluída e de longa duração, muitas gerida nos contextos onde

foi  necessário uma nova adaptação das velhas praticas ou de usar de modelos mais

antigos para outras finalidades. A grande capacidade da invenção social que é a tradição

é ter por forma as condições e as possibilidades de revestir–se de antiguidade a tal ponto

que , na percepção imediata rege uma origem irresgatável. Dispõe e tem criação no e

pelos “estoques culturais”:  ritos,  práticas e padrões decrépitos e/ou inutilizados ou em

processo  de  esquecimento  social,  que  pela  invenção  da  tradição  se  tornam  não  só

renovados mas de aplicação e conformação originais. Eficaz por unificar cargas afetivas ,

imbrica a estrutura do sensível individual a uma ligação emocional com os outros na sua

vida  cotidiana;  a  instituição  imediata  das  relações  pela  tradição  regem  não  só  as

sintomáticas de coesão , legitimação de um padrão moral e de socialização, como as

oferece pelos mecanismo simbólicos de correspondência.

Relativo a práticas mais simples, até mesmos configurados por aspectos grupais,

o artesanato  estaria  conectado aos aspectos  mais  rígidos sobre  o ideário  da cultura,

afligindo até mesmo as colocações que o envolvem a fim de afirmação social. Afastado da

noção  de  inovação,  a  criatividade  é  processada  dentro  de  um  esquema  tímido  de

acréscimos,  sem rompimentos  de  padrões,  implicados  ao  fator  “originalidade”.  Daqui,

tentamos perceber como essas tensões realizavam–se no conteúdo social da posição dos

agentes.

2.1.2 Dados: entre práticas e representações

Dividimos o procedimento de coleta e análise dos dados em duas partes, dando

atenção  específica  a  cada  postagem  sobre  a  promulgação  da  Lei. A primeira

compreendeu do dia 11 de setembro de 2015, data da publicada aprovação do projeto

pelo  senado,  até  16  de  novembro  de  2015,  dia  do  último  comentário  postado.

Contabilizavam –se 8,900 mil curtidas, 634 comentários e 34.510 mil compartilhamentos.

Relativa a reafirmação da condição de lei da profissão, a segunda postagem de 27 de

outubro de 2015 perdurá até 16 de agosto de 2016, data do comentário mais recente.

Neste período, foi compartilhada 16.886 mil vezes, contendo 913 comentários e 9,1 mil

curtidas.10

10Desde então, voltamos as duas postagens para fim de verificar se alguma nova interação havia acontecido,

e analisar sobre o que poderia manifestar. As mudanças foram poucas, porém indagativas. Na postagem 
referente ao dia 11 de setembro houve um aumento no número de compartilhamentos, mais 103 (total de 
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Montamos dois quadros organizacionais das interações, seguindo os seguintes

critérios:

a) de todos os comentários observados, foram selecionados os com conteúdo

mais  relevante  para  pesquisa,  visto  que  parte  do  número  total  eram compostos  por

repetições, marcações, conteúdos aleatórios e religiosos e até mesmo propagandas;

b)  selecionamos  e  marcamos  em  negrito  aqueles  considerados  com  maior

impacto numa primeira análise (já pressupondo o retorno analítico, dada o caminho das

questões);

c) Partindo que os comentários foram escritos em modo público e pretendendo

preservar  o  sentido  proposto  pelos  usuários  as  transcrições  foram  integrais,  sem

correções ortográficas e gramaticais;

d) Mais de um usuário numa mesma célula de texto indicou um diálogo ocorrido

de forma direta, através de marcação ou resposta;

e) Alguns comentários terão apenas citações como ponto de inflexão;

f) Quando houver, a quantidade de curtidas/likes recebidas ao comentário estará

junto da transcrição, abaixo, entre parênteses.

Disto, foram selecionados da primeira postagem 85 comentários.  Na segunda,

185 dentre o total. A causa dessa diferença foi que, para além de um número total maior

(muitos deles marcações), foi na segunda postagem, onde ocorreram mais discussões

sobre  o  reconhecimento  da  profissão  na  especificidade  de  lei,  principalmente  pela

comparação de outras modalidades de trabalho que também aguardavam pelo mesmo

processo.  Em  resposta,  muitos  agentes  afirmavam  a  justiça  da  situação,  dada  sua

temporalidade, como talvez, “a mais antiga profissão do mundo”, e que a lei é apenas

uma validação da realidade, uma formalização.

Os aspectos visuais e textuais utilizados pelo TST também denotam contextos

específicos de observação que, de determinada forma empregados, despertariam ou não

a atenção de usuários da rede, principalmente entre aqueles que — mesmos tocados pelo

processo — não acompanhariam rotineiramente a página. Tomando nota, mais uma vez,

que parte significativa das interações foram de marcações, coube pensar no que esses

34.613); porém, uma redução no número de comentários e curtidas/reações, diminuindo em 19 no primeiro 
(total de 615) e em 60, no segundo (total de 8.840).A do dia 27 de outubro de 2015 registrou, ao contrário, 

uma redução geral nas quantidades de compartilhamentos, comentários e curtidas/reações: no primeiro, 

menos 211 (total de 16.675),no segundo, uma redução de 79 (total de 894) e no terceiro, queda de 110 (total 

de 8.990). Último acesso em outubro 2018.
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aspectos  impulsionaram  ou  não  com  as  interações,  dispositivos  que  consideram  as

representações sobre o senso compartilhado sobre o que é o artesanato e a profissão

artesão,  e  assim,  o  que eles  produzem esteticamente,  reafirmada numa das páginas

oficiais  do  Estado,  que  participa  dos  meios  de  publicização  (ou  não)  das  questões

vigentes sobre os direitos e deveres nas relações trabalhistas no país.  Na página de

comunicação onde o usuário  é o poder  do governo,  considera–se houve um cuidado

sobre  o  como  abordar.  Some–se,  ressaltando  o  peso,  que  até  o  ano  posterior  as

publicações (2016) o Facebook era a rede virtual mais utilizada no país. Portanto, não

seria possível fixar de forma neutra nenhum aspecto que compõem a publicação.

Explorando todos as agências envolvidas, dispomos das imagens e discursos,

montando  quadros  e  fazendo  reflexões  nos  relatórios.  Construímos  uma  análise

qualitativa: das relações observadas, destacavam–se o jogo de ganhos/perdas simbólicas

na identidade dos produtores  artísticos,  mediado pelo  caráter  ambíguo entre  trabalho

artístico: sua alusão social aos aspectos de liberdade criatividade, do e trabalho formal,

envolvido por referido ao repetitivo, sério e rotineiro. A força de Lei foi recorrentemente

destacada  como  impulso  para  tornar  os  produtores  objetivamente  respeitados  nos

espaços e nas suas práticas, pois trabalhadores e profissionais; ao tempo que, muitos

também mostravam–se insatisfeitos com as decorrentes obrigações formais: contribuição

com  a  previdência,  possibilidade  de  maior  imposto  sobre  a  venda  da  produção  (a

legalização  da  atividade  compreende  também  a  sujeição  as  formas  de  arrecadação

nacional),  dificuldades  em  alcançar  os  padrões  da  média  e  grande  indústria

(especialmente aqui, os produtores de alimentos artesanais, sobre o tipo de parâmetro

para as condições sanitárias).

Sobressaíram–se colocações sobre como a dinâmica de um reconhecimento via

aparelho estatal  poderia atuar como mecanismo de legitimação para com os diversos

públicos consumidores: valorização, tradição, memória, direitos e visualidade social foram

conteúdos recorrentes. Por outro lado, outros colocaram em xeque os interesses deste

reconhecimento,  atribuindo  que  os  “motivos  reais  do  governo”  eram  a  acumulação

econômica e o controle classificativo.

Na garantia do amparo legal da categoria como trabalho formal, prescrevendo

seus  direitos  e  deveres  constitucionais,  afirmados  pelo  Ministério  do  Trabalho  e

Previdência Social, a lei foi bem recebida. Em conjunto, prevê diretrizes de valorização da

identidade e a cultura nacionais, proporcionando a destinação de uma linha de crédito

especial para financiar a comercialização da produção e a aquisição de matérias-primas e
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de equipamentos e  apoio  comercial  para  novos mercados nacionais  e  internacionais;

indica  a  criação  de  certificados  de  qualidade,  possibilitando  a  fixação  de  valores  as

técnicas  e  produtos  artesanais.  Define  a  criação  de  uma  Escola  Técnica  Federal  de

Artesanato,  exclusivamente  dedicada  a  desenvolver  programas  de  formação,

estabelecendo a identificação do artesão mediante a Carteira Nacional do Artesão, válida

em todo país,  pelo período mínimo de 1 (um) ano,  renovada através de comprovada

contribuição  à  Previdência  Social.  Desta  forma,  poderia  operar  uma  reanimação  das

classificações  distintivas  por  parte  dos  produtores  e  de  seu  público:  a  categorização

formal  prevê a  valorização por  meio  da estima da profissão,  do  trabalho organizado,

estipulado, “sério”, ordenado. Uma operação quase mágica de oposição a ideia de hobby,

a um “lazer” que gera renda. Ainda, o reconhecimento da profissão — reconhecimento,

não instituição, e é importante frisar o peso simbólico da palavra, estabelecendo que há

um  conhecimento  anterior,  uma  história  sobre  a  atividade  —,  respalda  significados

culturais  a  esses  produtores  que,  conjunturalmente  ao  funcionamento  do  projeto,

acionariam todo um ideário da cultura popular, aqui fundamentalmente atrelada ao ideário

de cultura nacional, incorporando aos seus trabalhos uma “identidade do povo brasileiro”.

Numa ambiguidade recíproca, onde os termos criticos também são condição para,

a estrutura sobre qual é o tipo de reconhecimento compreendido na profissionalização do

artesão que seus agentes esperavam, e/ou que foram ativamente respondidos pelo meio

social,  confluíam–se na multiplicidade de negociações sobre os critérios  do e  sobre o

trabalho artesanal e da arte.

Na  apresentação  presente  dos  dados,  fizemos  algumas  alterações  na

organização. Ao longo do refinamento dos dados e dos momentos da análise procuramos

manter  os  de  conteúdo  mais  relevante;  ainda  reconhecendo  a  recorrência  de

determinados conteúdos como peso dois, aqui estarão dispostos os que distinguimos com

maior concentração de tensões. Assim:

a) os quadros serão compostos apenas de duas colunas: o da esquerda com

nome do usuário, mais data e hora da publicação. No da direita estará o comentário de

forma  integral.  Quando  acontecido,  a  quantidade  de  likes/curtidas  referentes  a

manifestação será apresentada abaixo da transcrição;

b) comentários que deram origem a diálogos entre os agentes estarão em itálico.

Para demarcar o início e fim das interações, o nome dos autores estará acompanhado de

um asterisco (*). Seus nomes também estarão em itálico;
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c) as observações foram removidas do quadro; algumas não configuraram como

leituras  contundentes,  descartadas  e/ou  transformadas.  A discussão  que  elas  foram

semente estarão contidas no capítulo seguinte.

 

Figura 1: Imagem.“#DireitodoTrabalhado A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara
Federal  aprovou  o  Projeto  de  Lei  7755/10,  do  Senado,  que  reconhece  a  profissão  de  artesão.  Como
tramitava de forma conclusiva, e já havia sido aprovada pelo Senado, a proposta segue para sanção da
presidente da República” Editado. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.

Fonte: TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, TST. 11 

11Disponível  em:  <https://www.facebook.com/TSTJus/photos/a.456597837747933/933152626759116/?
type=3&theater>. Acesso em: 27/09/2015.

31

https://www.facebook.com/hashtag/direitodotrabalhado


DADOS  DO  USUÁRIO  E

DA PUBLICAÇÃO
COMENTÁRIOS

Paulo Cunha Paulinho

11  de  setembro  às

10:41 horas.

“Muito  justa  a  medida  ...um  reconhecimento,
sobretudo  ao talento  dos  novos  "profissionais"
….Parabéns ......”

6 curtidas
Danieli Stelmak Artesã

11  de  setembro  às

11:29 horas.

“Mto bom,  ser  reconhecidos,  agora  não  vão
disser q somos autônomos”

6 curtidas
Lourdes  Batista
Azevedo

11  de  setembro  às

11:47 horas.

“isto para poder cobrar impostos”

3 curtidas

Lari C. Mourao

11  de  setembro  às

13:06 horas.

“Reconhecimento mais do que justo”

Regina Aradhan*

11  de  setembro  às

13:27 hora.

“Demorou! Mas vai pagar quanto de imposto?!...
Isso é q mata!”

Dinalva Ribeiro  (em
resposta)

11  de  setembro  às

14:08 horas.

“E quais benefícios ganharemos com os valores
dos impostos pagos?”

Lidiane  Reinaldo  (em
resposta)

11  de  setembro  às

15:32 horas.

“iguais a de outras profissões , eu creio.”

Regina  Aradhan*  (em
resposta)

11  de  setembro  às

16:48 horas.

“E alimento artesanal? A Anvisa exigiria regras
exageradas e inalcançáveis?”

Neusa  Hernandez
Artesão

11  de  setembro  às

13:58 horas.

“Muito bom sermos reconhecidos, agora vem os
impostos para pagarmos!”

2 curtidas
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DADOS  DO  USUÁRIO  E

DA PUBLICAÇÃO
COMENTÁRIOS

Maria  Janicelle R.
Oliveira

11  de  setembro  às

14:32 horas.

“Essa  lei  nos  garante  reconhecimento  de
trabalhador como ocorrem em outras profissões.
O  imposto  em  Portugal  é  aplicado  sobre  o
rendimento e é progressivo: quanto mais ganha,
mais alta é a taxa aplicável.”

17 curtidas
Adriana  De  Andrade
Abreu

11  de  setembro  às

16:05 horas.

“Mas agora o trabalho "hand made" não é mais
isento...eu pago inss como autônoma....prefiro ..”

Sirlaine Heinek Artesã

11  de  setembro  às

16:58 horas.

“tava mais que na hora de sermos reconhecidos”

Karina GaSarteira

11  de  setembro  às

18:00 horas.

“Muito bom, gostei! Na verdade toda e qualquer
forma  artística  deveria  ser  reconhecida  como
profissão.”

4 curtidas

Neli Mamprin

11  de  setembro  às

18:39 horas.

“Parabéns!  A  minha  profissão  de  esteticista,
também  demorou  para  ser  reconhecida.  Uma
conquista!”

37 curtidas

Joselia Couto

11  de  setembro  às

19:12 horas.

“prala de  justo  , acho  lindo  os
artesanatos  ,embora  nao saiba  faze-los  mas
valorizo quem os faz ...e uma arte .......”

5 curtidas
Delair Mazepa

11  de  setembro  às

20:32 horas.

“As conquistas da classe trabalhadora informal
estão  acontecendo  no  governo  da  Presidenta
Dilma. Parabéns, Presidenta Dilma!!!”

Eduardo Justino

11  de  setembro  às

21:28 horas.

“Agora eu quero ver esse monte de revendedor
mad in China sair das feiras de ARTESANATOS.
Parabéns ARTESÃOS!!!”

68 curtidas

Lidiane Trezeciak

11  de  setembro  às

21:29 horas.

“Tanto  artesão  c  designer  são  profissões  que
devem  ser  reconhecidas,  trabalho  é  trabalho
independente do tempo de existência. Que bom
que nós artesãos seremos reconhecidos. Agora
é ficar torcendo pelos designer, merecem tbem c
certeza. Abraços”

1 curtida
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Samara Sam

11  de  setembro  às

23:43 horas.

“Tomara  porque  as  pessoas  nao reconhecem
nosso  trabalho,e nuitas vezes  ganhamos  ate
melhor  do aquele que rem profissao e fica so
sentado ba cadeira.”

Calminha Neumann

11  de  setembro  às

23:48 horas.

“antes  tarde  do  que  nunca.  Agoro podemos
disser faso tapetes de frufrus sim.”

19 curtidas
Diogo Tadeu *

11  de  setembro  às

13:59 horas.

“Até artesão e o designer gráfico nada!!!!!!!”

Fernanda  Skm (em
resposta)

11  de  setembro  às

20:32 horas.

“Pq "até artesão" kkkkkk designer gráfico é mais
importante? Me poupe, olha o preconceito.”

5 curtidas

Diogo  Tadeu  (em
resposta)

11  de  setembro  dàs

21:16 horas.

“Designer gráfico existe desda época dos homo
sapiens  ainda  não  e  visto  como  profissão,
entendeu caso não tenha entendido leia  mais
um pouco....”

Fernanda  Skm (em
resposta)

11  de  setembro  às

21:18 horas.

“e artesão desde AC... não entendeu? Leia mais
um pouco”

Diogo  Tadeu  (em
resposta)

11  de  setembro  às

21:18 horas.

“Não entendeu deixe baixo...”

Diogo  Tadeu  (em
resposta)

11  de  setembro  às

21:19 horas.

“Designer vai entender...”

Mariana  Carvalho
Moura  de Lima (em
resposta)

11  de  setembro  às
21:45 horas.

“"Até" artesao?? Afff... cada um q aparece!”
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Aline  Marcelo  (em
resposta)

12  de  setembro  às

11:17 horas.

“Quem  inventou  a  roda  foi  um  artesão
#aceitaquedoimenos”

Diogo  Tadeu  (em
resposta)

11  de  setembro  às

21:19 horas.

“E logo em seguida o mesmo artesão colocou
na  parede  este  feito  sendo  assim  designer
gráfico, não entendo pq tanta indignação, torno
a repetir designers vão entender”

Duardo Justino  (em
resposta)

16  de  setembro  às

08:32 horas.

“Deus  fez  o  mundo  e  tudo  que  tem  nele.  O
primeiro Artesão!!!”

Diogo  Tadeu*  (em
resposta)

16  de  setembro  às

08:34 horas.

“Oks  se  VC  acredita  que  o  mundo  veio  da
mágica e não da evolução quem sou eu para
opinar...”

Flavia  Garlaschi
Teixeira

12  de  setembro  as

07:02 horas.

“Se  a  nossa.........presidenta..........Não  se
contrapor, não digo nada......artesanato não dá
lucro.......É arte....e artista é emoção... vida.... e
dinheiro, torna se consequência”

Nilza Cunha

12  de  setembro  de

2015 às 06:35 horas.

“Vivaaaaaaaaaaaa...  Direitos dos trabalhadores
igualados......”

Casa  Da  Xilogravura
Silvio Borges

12  de  setembro  às

08:22 horas.

“Eu  sempre  soube  que  éramos  todos
profissionais,  agora  a  sociedade  vai  tomar
conhecimento...”

Roseli Juquehy
12  de  setembro  às
09:08 horas.

“Tenho  até  medo!!!!!  Quero  saber  se  agora
posso trabalhar em qualquer cidade sem fiscal
me roubar?! É isso que me importa.”

1 curtida

Cilene Bruno
12  de  setembro  às
10:29 horas.

“Parabéns,Diana,  a  você  e  todos  que  se
dedicam ao artesanato, arte de criar, dar asas à
imaginação  e  produzir  objetos  únicos  e  belos
que valorizam o artista. Fiquei feliz com a boa
notícia.”

6 curtidas
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Garcia Soares

12  de  setembro  às

15:44 horas.

“parabéns  para  nós  que  trabalhamos  com
arte,mai uma vitoria”

Rosa  Lise  Bidone
Barrios Weiler

12  de  setembro  às

16:38 horas.

“Acho mto justo . É uma profissão linda!”

Denise Costa Marques

12  de  setembro  às

17:34 horas.

“PARABÉNS  ARTESÃOS  BRASILEIROS!  São
pessoas que trabalham com muita vontade de
presevar com amor, a cultura e as tradições do
povo, para que não se perca à sua história.”

19 curtidas
Vera Grandinetti Viotti

12  de  setembro  às

17:40 horas.

“Já  não  era  sem  tempo  ! Agora  só  falta  a
clientela valorizar o trabalho do artesão e não
achar que está Caro!”

Patrícia Drugowich

12  de  setembro  às

17:57 horas.

“Parabéns a todos nós artesãos até que enfim”

Ana Sabina

12  de  setembro  às

20:52 horas.

“Nosssssssa bacana. Agora sim....  com nossas
mãos abençoadas, podemos criar, trabalhar com
muito mais orgulho. Viva os artesãos! !!!!”

Cilene Fernandes

12  de  setembro  às

20:52 horas.

“UM  RECONHECIMENTO  MERECIDO  A
TODAS NOS ARTESÃS...AMEI”

Lara Garcia
12  de  setembro  às
23:23 horas.

“Obrigada a todos que torceram por mim e pela
minha classe!”

Letícia  De  Almeida
Penchel

13  de  setembro  às

02:00 horas.

“Uma  das  profissões  mais  interessantes  pois
sempre traz felicidades!”

Maninha
AmorAmizade

13  de  setembro  às

05:07 horas.

“Enfim,muitos pensam  que  por  fazermos
artesanatos  não  somos  nada  no  mercado  de
trabalho,agora por lei teremos uma profissão e
eu amooooooo o que faço.”
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Geiza Maria Zahnd

13  de  setembro  às

11:13 horas.

“Finalmente,  o  reconhecimento,  pessoas
inteligentes  e  capazes  como  os  artezoes são
reconhecidos, em muitos países esse trabalho é
muito valorizado e é uma profissão como tantas
outras”

Alzira Cabral

13  de  setembro  às

11:57 horas.

“Finalmente teremos reconhecimento! !”

Beta Adelaide

13  de  setembro  às

15:10 horas.

“Tem artesanato que são verdadeiras obras de
arte.  Este  reconhecimento  demorou  muito
tempo. Espero que agora o artesanato seja mais
valorizada”

24 curtidas
Delcy Terezinha Viana
Munhoz

13  de  setembro  às

15:14 horas.

“Bom..só espero nao precisar pagar Imposto...”

Eduardo Justino

13  de  setembro  às

17:24 horas.

“Mais  uma  forma  de  arrecadação  de  tributos
agora em cima dos artesãos! Fico feliz por essa
iniciativa e reconhecimento do governo”

Therezinha  Aguiar
Mattos
13  de  setembro  às
16:57 horas.

“Parabens para vocês que nos encantam com
lindos trabalhos.”

1 curtida
Leonardo Rodrigues

13  de  setembro  às

18:32 horas.

“que beleza, se for aprovada que bela conquista,
fora made in china e os 25 de março.”

4 curtidas

Jaime  Raupp
Bitencourt Raupp

13  de  setembro  às

18:40 horas.

“Espero este reconhecimento a 41anos...”

Elusa Monteiro

13  de  setembro  às

19:00 horas.

“Maravilha  ! Quem  faz  sabe  o  trabalho  e  o
carinho que dedicamos !! São verdadeiras obras
de arte !”

Angela Rodrigues
13  de  setembro  às
20:52 horas.

“Que bom!!! Fico feliz afinal de contas ser artesã
é  muito  gratificante,  e  ser  reconhecida  como
profissão melhor ainda”
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Arilde  de  Menezes
Dias

14  de  setembro  às

01:41 horas.

“Que bom motivo de agradecimento a Deus, por
sermos  reconhecida  como  um  verdadeiro
profissional!”

Wilson Marques

14  de  setembro  às

01:43 horas.

“Gostei! Artesão trabalha com amor ao que faz.
Com  o  reconhecimento,  trabalhará  com  muito
mais amor ainda!!!”

Avi Liani Sant'Ana

14  de  setembro  às

02:49 horas.

“Puxa ! Quantas vezes ao preencher formulários
fiquei  constrangida.  Pela  falta  da  opção
"artesã"  ...  Antes  tarde  do  que  nunca!  Esse
reconhecimento é até engraçado porque antes
de  existir  indústria  eram  os  artesãos  das
corporações  de  ofícios  os  "trabalhadores",  os
"profissionais"  formados  por  seus  mestres  de
ofício!”

Aline Damasceno

14  de  setembro  às

13:00 horas.

“Rsrsr se  artesanato  for  profissao e  a  mais
prazerosa do mundo...eu adooro kiki!!”

Raquel  Maria  Santos
Arruda

14  de  setembro  às

13:40 horas.

“Quer dizer que agora somos profissionais? Que
luxo, comadre! Adorei!”

Fabiana Nunes Couto

14  de  setembro  às

15:30 horas.

“Que ótimo, já tava mais que na hora, essa e pra
quem acha que artesão não faz nada,.....”

Cesar Fonseca

14  de  setembro  às

16:12 horas.

“Que bom que as feiras de ARTESANATO não
vai ter nenhum CHINÊS”

Eliane Martins

14  de  setembro  às

23:55 horas.

“Parabens,  meus  amigos,que teem este
Dom,isto è uma Dadiva!!!”

Clàáudia  Aysha
Laryssa

15  de  setembro  às

10:30 horas.

“Que  bom  quem  sabe  assim  as  pessoas
valorizam  mais  nossos  trabalhos  fico  muito
feliz...”

Elusa Monteiro

16  de  setembro  às

13:30 horas.

“Maravilha  ! Quem  faz  sabe  o  trabalho  e  o
carinho que dedicamos !! São verdadeiras obras
de arte !”
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Altair José Bitencourt

17  de  setembro  às

10:01 horas.

"E  ora  da  presidnte aprovar  o  q  já  dveria sê
aprovado a  muuuuito tempo afinal  graças aos
artesãos primitivos temos muitos objetos Xega
de  sermos  discriminados  nós  artesãos  somos
vistos  muita  das  vezes  como  'zé
ninguém',marginais 'sacizeiros'  por  meia  dúzia
de  ingnôrantes q  medem  o  caráter  pela
aparencia Pena p tbm os artesãos sao omissos
em lutar pelos seus direitos mas fikei feliz agora
com essa materia vou acompanhar os trâmites
para Dilma sancionar ."

Heloisa  Helena  Beier
Ferreira

19  de  setembro  às

22:06 horas.

“Agora nossas pinturas nao serao mais paninhos
pintados  como  muito  ouvi  .Seremos mais
respeitadas no mercado”

Rolim Arter

20  de  setembro  às

01:16 horas.

“Tenho muita fé em Deus que a presidenta vai
sanciona .pois nos temos esse merecimento.”

Eduardo de Saboia

20  de  setembro  às

22:11 horas.

“A profissão mais antiga da humanidade...”

Cíntia Rosânia Assis

24  de  setembro  às

14:54 horas.

“Que  bom!!!  Só  falta  o  reconhecimento  das
pessoas ( valorização do trabalho)”

Maria  Teresa  Arruda
Camargo

22  de  setembro  às

00:15 horas.

“Parabéns  à  tds os  artistas  Artesãos  pelo
reconhecimento  da  arte  maravilhosa  que  vcs
nos proporcionam e agora mais dobque nunca,
serão valorizados como merecerem através de
seus trabalhos, bjus e sucesso”

Anizio Silversmith

22  de  setembro  às

12:10 horas.

“Mais  uma  conquista  dessa  classe  de
profissionais  que  nos  orgulham  com  seus
magníficos  trabalhos.  Parabéns  a  todos  os
ARTESÃOS,  que  protagonizam  uma  bela
noticia,  no  meio  do  caos  vergonhoso  que  se
encontra hoje nosso País.”

Delci  Hoffmann
Selbmann

22  de  setembro  às

14:25 horas.

“Que ótimo....assim seremos mais valorizadas!!!”
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Lilian Botelho
22  de  setembro  às
22:15 horas.

“eu tenho orgulho de ser artesã”

Mario Romero

23  de  setembro  às

12:56 horas.

“Que bom eu estou no artesanato a 40 anos e
estou muito feliz”

Miriam  Helena  Knibel
Vitral

24  de  setembro  às

11:20 horas.

“Há  artesãos  que  são  verdadeiros  artistas  !
Merecem  o  reconhecimento  da  profissão  !
Vamos comemorar !”

Liana Bellandi

24  de  setembro  às

20:19 horas.

“Aguarde para os impostos que eles vao taxar
nao fazem nada sem interesse!”

Maria De Fatima Vidal
22  de  outubro  às
20:14 horas.

“Que maravilha  estou  me sentindo  o  máximo.
Finalmente meu trabalho e reconhecido. Porque
profissional sempre fomos e somos.fico feliz.”

Sônia Maria

23 de outubro às 10:11

horas.

“Que bom alguém tem que reconhecer ne?”

Geisa Aparecida

23  de  outubro  às

23:04 horas.

“Até que enfim...a gente trabalha e merece...”

Fabiana  Guimarães
Oliveira

23  de  outubro  às

19:43 horas.

“muito  bom,  finalmente  profissão  reconhecida.
parabéns pra nós”

Francisca Zum Bach

24  de  outubro  às

20:30 horas.

“Com mto orgulho "Sou Artesã"

Nadia  Baldissera
Mazzei Cure

6  de  novembro  de

2015 às 18:36 horas.

“Parabéns  a  todos  artesãos  , chegou  o  dia
merecido.”
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Figura 2: QUADRO 1: Profissionalização do Artesão. Postagem 11 de setembro 2015.

Fonte: Facebook. Tribunal Superior do Trabalho – TST. 12

 

Figura  3:Imagem. #DireitodoTrabalho O  texto  da  Lei  nº  13.180  regulamenta  a  profissão  de  artesão,
estabelece diretrizes para as políticas públicas dirigidas à categoria e define parâmetros para o exercício da
atividade. Confira: http://bit.ly/1LzmuiF. Descrição da imagem #PraCegoVer: a imagem mostra bonecas de
pano enfileiradas. Sobre a imagem, o texto: Agora é lei: Artesão virou profissão! A presidenta Dilma Rousseff
sancionou sem vetos a Lei do Artesão (Lei nº 13.180), publicada nesta sexta-feira (23), no Diário Oficial da
União.” 27 de outubro 2015.  TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.

Fonte:TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, TST. 13 

12 Disponível  em:  <https://www.facebook.com/TSTJus/photos/a.456597837747933/933152626759116/?
type=3&theater>. Acesso em: 27/09/2015.
13 Disponível  em:  <https://www.facebook.com/TSTJus/photos/a.456597837747933/956645454409833/?
type=3&theater>. Acesso em: 27/10/2015.
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Ludmila Maria

27  de  outubro  de  2015  às  13:09

horas.

“Que  coisa  boa!  Afinal,  muitas
pessoas  sustentam  a  família  com
artesanatos. Muito digno.”

4 curtidas

Alexsandra Silva de Assis

27  de  outubro  de  2015  às  13:10

horas.

“Nada mais justo, parabéns”

2 curtidas

Ceça Liah

27  de  outubro  de  2015  às  13:11

horas.

“Já era tempo né?”

Ana Nascimento

27  de  outubro  de  2015  às  13:11

horas.

“Parabéns para nós!!!!”

Andryha Schneider de Souza

27  de  outubro  de  2015  às  13:17
horas.

“Olha  Jainara Lima  mais  uma
profissão para o Lates”

1 curtida

Val Toledo

27  de  outubro  de  2015  às  13:17

horas.

“Agora  vão  ter  que  pagar  INSS
diferente????”

Victor Paiva

27  de  outubro  de  2015  às  13:17

horas.

“Merecido”

2 curtidas

Sonally Porto

27  de  outubro  de  2015  às  13:25

horas.

Até que enfim!”

Franscisco Barbosa Lima

27  de  outubro  de  2015  às  13:26
horas.

“Eles,merecem.”

2 curtidas

Jaqueline Lirio Alves

27  de  outubro  de  2015  às  13:29

horas.

“Vamos  montar  um  sindicato
Eduardo Souza hahaha”

1 curtida“
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Amobam Institucional

27  de  outubro  de  2015  às  14:35

horas.

Muito bom! Agora o setor será, até
mesmo, um pouco mais fortalecido e
seus  profissionais  quem  sabe  não
passarão  a  ter  mais  valorização  e
visibilidade  neste  segmento!  Muito
útil!”

19 curtidas

Fatima Valente

27  de  outubro  de  2015  às  13:30

horas.

“+ impostos? Aí aí”

Marcia Regina Silva

27  de  outubro  de  2015  às  13:35

horas.

“Oi Danilo Souza fico muito feliz por

se lembrar de mim... sabe que antes

não  me  via  uma  artesã.  ..mas  hj

amo  dizer  que  sou  enfermeira  e

artesã. ...”

8 curtidas

Elizabeth Costa

27  de  outubro  de  2015  às  13:37

horas.

“Que maravilha agora teremos que
ser  respeitados  igual  a  qualker
trabalhador.”

Paula Mendes

28  de  outubro  de  2015  às  11:40

horas.

“Tudo bem que é um benefício, mas
não  vamos  esquecer  que  ela  está
em  busca  de  mais  impostos  pra
cobrir  a  roubalheira  da  quadrilha
dela. Daqui a pouco vai ser exigido
entrar na universidade para exercer
a profissão.. Lembremos que eles já
quiseram regularizar as profissionais
do  sexo  não  porque  estivessem
preocupados  com  o  bem-estar
delas, o bom é que no caso delas
não  deu  certo,  porque  elas  são
muito  mais conscientes dos prós e
dos  contras  do  que  os  artesãos...
#FicaDica!!!!”

180 curtidas
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Joelma Rocha

27  de  outubro  de  2015  às  14:01

horas.

“Agora  tudo  vai  ser  aprovado  tudo

vai  virar  lei  justamente  por  isso.

Ganhar um cascalho em cima”

9 curtidas

Celia Ramado

27  de  outubro  de  2015  às  16:23

horas.

“E  povo,  claro  que  ē  só  pra  criar
mais  taxas.  Ē  só  isso  que  essa
pessoa  pensa  eu  que  não  Caio
nessa.”

6 curtidas

Paula Mendes

27  de  outubro  de  2015  às  16:25

horas.

“Nada  que  venha  de  Dilma
Housseim é para beneficiar o povo.
Mas sim, pra tapar o buraco deixado
pela roubalheira da sua quadrilha!!!”

7 curtidas

Silvinha Pereira

27  de  outubro  de  2015  às  23:09

horas.

“Pra  se  ter  a  identidade  tem q  se
pagar o INSS sobpra isso q a dilma
regulamentou . Daki uns dias ela ira
regulamentar  As  Maes vai  diser q
ser mae e trabalho e tem q pagar o
inss tbm”

10 curtidas

Josy Tavares

28  de  outubro  de  2015  às  07:37

horas.

“Pensei  exatamente  isso....  Mais
uma  forma  de  tirar  dinheiro  do
pobre.... Pois na hora do aperto, nos
artesãos nos viramos com o dinheiro
que  ganhamos  com  nossos
trabalhos, agora ainda vamos ter de
pagar imposto sob o nosso trabalho,
q no meu caso já pago imposto ma
linha  e  na  agulha....  Não  vejo
beneficio, afinal ninguém perguntou
se queríamos isso? #foraptralha”

6 curtidas

Rosa Lucia Sá

28  de  outubro  de  2015  às  11:23

horas.

“Se  vcs forem  ler  os  itens  que
compõem  essa  "Lei",  poderão
constatar  que  as  vantagens  são
poucas para os nossos artesãos.....
Mil exigências .... Melhor ela não ter
sancionado .....”
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Maria Consuelo dos Reis

29  de  outubro  de  2015  às  06:00

horas.

“E muito simples é so nao trabalhar
e nao dizer que e artesão, trabalhe
em  outra  coisa,  tudo  que  faz
ninguem esta satisfeito.  Eu  sou
enfermeira a 31 anos e pago Coren
e nao reclamo.”

Maria Consuelo dos Reis

29  de  outubro  de  2015  às  06:03

horas.

“Pra nascer paga, pra morrer paga,
entao pra trabalhar tbm paga. Se vai
dinheiro  ou  nao pra  eles,  pelo
menos vcs tem uma profissão isso
sim e bonito.”

Rosália Santos

29  de  outubro  de  2015  às  14:26

horas.

“Pois  na  minha  vida  não  muda
nada.muito antes  disto  acontecer
euzinha já estou com meus carnes
do  INSS  em  dias.  Sou  arteza e
artista  plástica  independente  da
presidenta  sancionar  avlei ou  não.
Pago  meus  impostos  por  que
usufruto  de  les.  E  não  vai  mudar
nada  na  minha  profissão.nem na
minha vida.pois pra mim ser arteza
sempre  foi  uma profissão.se  agora
está  sendo  reconhecida  ótimo.  Se
não  fosse  também  otimo.  Não
dependo  nem  da  presidenta.  Nem
das  leis  e  nem  da  opinião  de
ninguém por  isso  sou  autónoma e
micro empresária.”

10 curtidas

Barbara Anjos

27  de  outubro  de  2015  às  13:44

horas.

“Oba  ! palmas  para  quem  tem
talento,omundo precisar  ser
embelezado de novo.”

Helen Coelho

27  de  outubro  de  2015  às  13:49

horas.

“Bacana. os gregos pagavam muito
bem  os  artesoes  e.  Eles  eram
reconhecidos  e  muito  bem
remunerados.”

Zuleica Silva Sousa

27  de  outubro  de  2015  às  13:58

horas.

“Que  maravilha..ate q  enfim!!

Parabenss p nos!!!!”
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Raíssa Rodrigues

27  de  outubro  de  2015  às  13:54

horas.

“agora temos profissão Beto Cunha,
Verônica  Ferrari,  Suelen  Miranda,
Bruna  Laís,  Pâmela  Sauvenzuk
kkkkkkkkkkkkk”

Simone Alvarenga Procópio

27  de  outubro  de  2015  às  13:57

horas.

“Se  for  vdd,MT bom,trabalhos
manuais  serem  reconhecidos  e
valorizados.aprovado.”

Helen Tavares

27  de  outubro  de  2015  às  14:21

horas.

“Já  podemos ir  vender  nossa arte.
Estamos  garantidos  dentro  da  lei.
Marcos Randall”

1 curtida

Christian Meyn

27  de  outubro  de  2015  às  14:34

horas.

“Para proteger quem é explorado é
bom.  Em  pequenas  empresas,  vai
gerar impacto direto no preço final.
Eu sou contra o Estado inchado”

9 curtidas

Magna Martins

27  de  outubro  de  2015  às  14:41

horas.

“Olha Shirlene Rocha Lima vc é uma
artesã de mão cheia tudo que faz é
perfeito”

Leosana Bacelar

27  de  outubro  de  2015  às  14:44

horas.

“Isso  é  ótimo.  Contudo,  nada  vem
de graça. +imposto! Imposto!”

4 curtidas

Glaucia Lima

27  de  outubro  de  2015  às  14:49

horas.

“Pra  mim  sempre
foi...#souartesãcomorgulho”

Noel Barbosa

27  de  outubro  de  2015  às  14:53

horas.

“Se  não  houver  incentivos  para  a
classe, de nada vale”

Artesnia Artsann

27  de  outubro  de  2015  às  14:59

horas.

“Minha carteira de artesão tenho há
anos,tenho que  ver  o  que  muda
quanto a contribução..”
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Paula Ostinowsky

27  de  outubro  de  2015  às  15:07

horas.

“Sempre foi uma profissão somente
não regulada...agora assim o pouco
que  ganhamos dessa  era  de  $$$$
mínimo...pagar  ainda  impostos
sobre o nosso trabalho...até onde se
torna viável?”

52 curtidas

Sandro Lima

27  de  outubro  de  2015  às  15:00

horas.

“Parabéns,é arte.”

3 curtidas

Naty Ribeiro

27  de  outubro  de  2015  às  15:10

horas.

“Queria  mais  informações  a
respeito.  ..tenho  que  ter
cnpj?...Como  seria  esse
reconhecimento?”

MOmentum JB Decorações

27  de  outubro  de  2015  às  15:22

horas.

“Eu já estou tão escaldada, com as

politicas públicas  do  País  que  é

difícil acredita,que seja em prol dos

artesãos,  e  que  realmente  possa

nos  trazer  futuros  benefícios,  que

não  seja  só  um  plano  ousado  de

arrecadar  impostos!  Tomará  que

seja  assertivo  e  reconhecido

realmente!”

1 curtida

Maria Gilza De Sousa Jardim

27  de  outubro  de  2015  às  15:31

horas.

“Gostei!  Estou  me  aposentando  e
quero  ser  empresária  e  pretento
fabricar  alguns  dos  produtos  que
pretendo comercializar.”

3 curtidas

Jose Magno Macedo Brasil

27  de  outubro  de  2015  às  15:31

horas.

“Parabens a  todos  e  todas  da
profissao pela conquista.”
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Andrea Mayer

27  de  outubro  de  2015  às  15:42

horas.

“Na  verdade,  artesão  é  uma
profissão  milenar.  Agora,  foi
reconhecida  legalmente  como  tal.
#sóacho”

29 curtidas

Luciene Almeida

27  de  outubro  de  2015  às  16:00

horas.

“E  nós  aqui  na  Bahia  perdemos
nossa  referência  q  era  o  Instituto
Mauá.  Era  onde  qualificava  o
artesão e fornecia o documento de
identidade  com o  qual  poderíamos
participar  de  feiras  e  eventos.  E
agora?”

6 curtidas

Silvana Rêgo Morais

27  de  outubro  de  2015  às  16:04

horas.

“Até que em fim !o reconhecimento,
parabéns pra nós.”

1 curtida

Paty W S Amorim

27  de  outubro  de  2015  às  16:10

horas.

“Sempre foi!”

Paty W S Amorim

27  de  outubro  de  2015  às  16:10

horas.

“Somos artistas”

Marluce Lopes

27  de  outubro  de  2015  às  16:10

horas.

“Já não era sem tempo.”

2 curtidas

Denisse Donoso

27  de  outubro  de  2015  às  16:16

horas.

“muito  feliz  !! Qual  sua profissão ?
Sou artesã com muito orgulho”

Veronica Gonçalves da Silva

27  de  outubro  de  2015  às  16:45

horas.

“Meio  difícil  querer  ser  legalizado
sem contribuir para o governo.”

1 curtida
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Amobam Institucional

27  de  outubro  de  2015  às  22:33
horas.

“Tantos  questionamentos  que  até
parece  que  está  sendo  implantado
algo  inédito  no  que  se  refere  a
legalidade  do  funcionamento  de
áreas de comércio e da relação com
as  questões  de  trabalho!  Não  há
nada  de  novo!  O  segmento  está
apenas sendo incluso num processo
que  já  é  obrigatório  pra  todos  os
outros  e  que  assim  como  estipula
deveres  e  obrigações  também
prevêem direitos! A questão de que
se é vantajoso ou não vai depender
de como cada um tenta fazer uso do
mesmo!  E  só  será  diferente  se
forem  criadas  leis  que  convergem
com  as  que  são  aplicadas  nos
demais  segmentos já  existentes!  E
sair  do  anonimato,  "referindo-se  a
registro de profissões",  acho que é
uma boa ideia!”

29 curtidas

Eliana Barreira

27  de  outubro  de  2015  às  16:49

horas.

“Poxa vida, alguém com um mínimo
de  sensatez!  As  pessoas  não  tem
conhecimento  nenhum,  acham que
só  porque  não  tem  uma  profissão
regulamentada,  então  não  tem
obrigação  de  pagar  imposto.  É  só
ficar no anonimato, com atividade de
fundo  de  quintal  e  produzir  pra
comer  que  vai  continuar  a  mesma
coisa.  Cada  um é  do  tamanho  do
seu sonho.  Se o seu sonho é não
pagar  impostos,  procure  um  país
onde você consiga fazer  isso e se
mude,  ou  leve  uma  vidinha  de
vender  o  almoço  pra  comprar  a
janta. É simples assim!”

6 curtidas

Eliana Barreira

27  de  outubro  de  2015  às  23:08

horas.

“Parabéns  para  nós....  até  que
enfim...”
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Luciana Silveira Pires

27  de  outubro  de  2015  às  16:50

horas.

“Aqui  na  minha  cidade  eles  não
reconhecem quem faz Biscuit como
sendo artesão”

Lena Quelhas

27  de  outubro  de  2015  às  16:51

horas.

“Que beleza. Finalmente mais uma
profissão  para  dar  grana  ao
governo”

3 curtidas

Sophie van der Beek

27  de  outubro  de  2015  às  16:52

horas.

“Ué,  só  eu  que  sempre  achei  que
fosse?! Chocada”

Jacq Sabatini

27  de  outubro  de  2015  às  16:54

horas.

“Esse  governo  imundo  querendo
mais  imposto.  Mtos dos q  vendem
os artesanatos o fazem como uma
subsistência,  agora  terão  q  pagar
impostos tbm. É nojento!”

1 curtida

Rafael Diego

27  de  outubro  de  2015  às  17:31

horas.

“Haha. Nem assim da pra ficar livre
de impostos.”

2 curtidas

TâniaCarvalho Carvalho

27  de  outubro  de  2015  às  17:49

horas.

“Vamos  esperar  pra  ver  o  que  vai
acontecer.  Espero  colher  bons
frutos!!!!!!”

Juliana Salomão

27  de  outubro  de  2015  às  18:02

horas.

“Ahh não, mais impostos !!!”

Geruza Leite

27  de  outubro  de  2015  às  18:28

horas.

“E antes não era profissão? Pra mim
sempre foi...”

1 curtida

Vivian Barbi B

27  de  outubro  de  2015  às  18:44

horas.

“Q  bom...  Eh um  direito  q
deveríamos ter a tempos....”
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Aparecida Loures

27  de  outubro  de  2015  às  19:07

horas.

“Vou  tirar  a  minha  carteira  de
nacional  de artesão.a qual  só será
revalidade se  eu  pagar  mas  um
imposto. Oba!”

1 curtida

Ana Meire Santos

27 de outubro de 2015 às 19:15

horas.

“Parabéns  a
classe....................merecedora!”

Antonio Fernando Santos*

27 de outubro de 2015 às 19:20

horas.

“Podem ter certeza q ela tem algum
interesse nisso!....  Pois a profissão
de  restaurador,  com  graduação  e
tudo nao foi reconhecida ateh hoje...
Desculpe mas artesao que eu saiba
nao eh profiissao!...”

3 curtidas

Luciane  Gloria  Souza  (em
resposta)

27  de  outubro  de  2015  às  19:34

horas.

“Q eu sei artesao é e sempre vai ser
profissao a gente nao tem culpa q
profissao de  restaurador  nao foi
reconhecida”

10 curtidas
Marilyn Vazzoler (em resposta)

27 de outubro de 2015 às 23:26

horas.

“Kkkk eu  sou  artesã  e  é  a  minha
profissão sim!”

3 curtidas

Anne  Flor  de  Pimenta  (em
resposta)

28  de  outubro  de  2015  às  00:13

horas.

“Vc disse certinho:  "que eu saiba".
Rs.  Quais  os  requisitos  pra  um
trabalho ser considerado profissão?”

Anne  Flor  de  Pimenta  (em
resposta)

28  de  outubro  de  2015  às  00:15

horas.

“Sou  Historiadora  e  também
entendo o que vc sente.”

Elliane Prado (em resposta)

28  de  outubro  de  2015  às  08:05

horas.

“sinto  muito  que  pense  assim  ,vc
acha  que  por  ser  graduado  tem
maia chances que os outros?”

5 curtidas
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Ana Andreia D Avila (em resposta)

28 de outubro de 2015 às 13:07

horas.

“Sou  professora  e  artesã.  Tenho
duas profissões.”

5 curtidas

Flor Aparecida (em resposta)

28 de outubro de 2015 às 13:54

horas.

“Antonio,  sinto  muito  , mas  vem
pegar agulha e linha ou barbante ou
lã, e transforme em roupas de verão
, inverno . colchas de cama , jogos
de banheiro , panos de prato, e uma
infinidade de artes ,  que é preciso
ter o dom pra fazer , e muito amor .
mas voce tambem vai chegar lá .”

2 curtidas

Flor Aparecida (em resposta)

28 de outubro de 2015 às 16:55

horas.

“clica nessa foto , eu fiz essa linda
blusa  .  a  partir  de  500  metros  de
linha.  ficou linda .ela foi  vendida e
foi pro México.”

2 curtidas

Glaucia  Persevali de  Rosa  (em
resposta)

28 de outubro de 2015 às 20:20

horas.

“então..a atividade  profissional
reconhecida  "ou  não"  é
desenvolvida  por  milhares  de
mulheres que ajudam no orçamento
ou são a única fonte de renda em
inúmeros  lares  do  Brasil.Qualquer
idiota que não reconheça esse fato
precisa  rever  seus
conhecimentos.Diante da  imensa
crise que afeta todos os setores da
nossa  economia  o  artesanato
cresce a olhos vistos mas somente
daqueles  que  mantem  os  olhos
abertos”

3 curtidas
Paula Mendes (em resposta)

28  de  outubro  de  2015  às  21:20

horas.

“Não te preocupa..logo, logo estarão
cobrando uma taxa pra vc tbm.”

Roberta Conde (em resposta)

28  de  outubro  de  2015  às  22:07

horas.

“Artesão  é  profissão  sim.  Que
desrespeito!”

2 curtidas
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Marli  Colombo  da  Silva  (em
resposta)

29 de outubro de 2015 às 15:46

horas.

“Pessoal, não dê atenção a ele, só
diz isso pq não tem mãos de fada e
dom pro artesanato!!!”

1 curtida

Antonio Fernando  Santos  (em
resposta)

30 de outubro de 2015 às 09:12 

horas.

“Flor nao te conheco e vc mao me
conhece!....  Faço  tudo  isso  q  vc
disse !!!! Tenho muita  habilidade e
conheco e domino todas as técnicas
de  tecelagem  desde  de  tecidos
planos  ateh ateh o  tricot croche
macrame nhaduti frivolite p
bordados  modelagem  e  costura
etc!!! Vcs nao entenderam!!!! E pelo
fato  de  ter  tido  acesso  a  umas
universidades sou doutor  em artes
visuais e conservacao e restauro!!!
E nem por isso me sinto superior a
ninguem!...  Nao estou  discutindo
isso!!!! Estou criticando esta atitude
populista  dessa  figura  q  se  diz
presidente  do  brasil!...  Pq ela  nao
reconhece profissoes mais antigas e
tb necessarias p a naçao? Pq assim
não  estará  agradando  aos  q  ela
considera os menos esclarecidos!!!!
Ta bom?...  Ela...  Nao eu!...
Populista!....  Ela  precisa  dos  votos
dessa massa! Da pra entender?”
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Flor Aparecida (em resposta)

30  de  outubro  de  2015  às  09:47

horas.

“Sim Antonio, entendo , maravilhoso
voce dominar  tantas  técnicas  de
trabalho,  eu  nao quis  te  ofender  ,
perdoa se assim se sentiu. e quanto
ser  menos  esclarecida  , segundo
ela  nao o  senhor!!!!!!!!.  nao sou
tanto  assim.  alguns  reclamam  de
pagar  taxas,  mas  pra  ter  direitos  ,
tenho  de ter  deveres .é  assim em
tudo  na  vida  .  se  quero  respeito
tenho de respeitar . e etc.... O fato
de  ter  cursado  universidade  , é
elogiavel.  mas  me  dá  apenas  o
dever de respeita-lo como doutor na
area . . porque entende mais . tenho
filho  cursando  universidade  . faz
partes  de  motores  de  foguetes  ,
satelites , e outras coisas na area .
eu !. se nao tomar cuidado queimo a
agua ao  preparar  o  café,  já  que
quebrei  minha  cafeteira.  Antonio,
desculpe  a  maneira  de
escrever ,mas nao tenho tempo de
fazer corretamente . Falando sobre
política cada um tem o governo que
merece . se vendem voto por bolsa
família uns míseros trocados , falam
que  é.  quanto  mais  o  povo  for
ignorante  ,  mais  os  tidos  como
inteligentes  enriquecem  ,
politicamente falando. Mas gostei do
senhor  , obrigada  por  responder,
Bom Dia .”

Antonio Fernando  dos  Santos  *
(em resposta)

31  de  outubro  de  2015  às  18:30

horas.

“Abraços e que seja feliz!”

Lola  Benthien Benthien (em
resposta)

3 de novembro de 2015 às 00:05

horas.

“Como  Antonio escreveu  artesão
não  profissão  . Porque  profissão
qualquer um Tem , mas Artesão tem
que  ter  muita  sensibilidade  ,  ser
pessoa do bem e ser artista , então
Sr Antonio não é pra qualquer um .”
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Antonio Fernando  dos  Santos  *
(em resposta)

3 de novembro de 2015 às 00:11

horas.

“Tô ligado!... Sensibilidade?... Sei!...
Artista?... Sei!... Ta bom!...”

Leila Regina

27  de  outubro  de  2015  às  19:35

horas.

“Eu  amo  !! Eu  aprendi  a
confeccionar  cintos  em  couro  ...
Com  detalhes  e  fica  lindo  ,
confeccionar  biju,  e  uma  terapia  .
Além  da  minha  profissão  . Tenho
outros  meios  de  ganhar  dinheiro  .
Parabéns aos artesãos”

20 curtidas

Renato Mello

27  de  outubro  de  2015  às  19:50

horas.

“Já era profissão oque muda agora
é  que  vai  ser  tributada,  retrocesso
ao meu ver...”

Gladys Ribeiro

27 de outubro de 2015 às 21:03

horas.

“Uma das profissões mais antiga do
mundo e só agora é reconhecida...”

9 curtidas

Sonia Regina Ragucci

27  de  outubro  de  2015  às  21:28

horas.

“Demorou, mas chegou Parabéns!!!”

Tere Freitas

27  de  outubro  de  2015  às  21:37

horas.

“Sempre foi profissão ..nao sei o que
é o  espanto  para  muitos  ,  existem
muitos  que  ganham  a  vida  com
artesanato  isso  nao diminui  os
artesãos  eu  os  admiro.só falta  as
pessoas nao valorizar os artesãos.”

14 curtidas

Tere Freitas

27 de outubro de 2015 às 21:37

horas.

“Sou  artista  plástica  .formada e
também  artesã  com  muito
orgulho .tem bastante gente que se
acha  esperto  mas  são  todos
analfabetos  votam  em  qualquer
babaca e depois reclama !!!!”

Bruna Vettor

27 de outubro de 2015 às 21:57

horas.

“Sempre  foi,  mas  agora  com
reconhecimento.”
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Amanda Soares

27  de  outubro  de  2015  às  22:39

horas.

“Sempre  achei  que  é  uma
profissão,o que muda é que agora é
reconhecido  por  lei.  Olha  ai Jane
Miranda.”

1 curtida

Cida Rabelo

27 de outubro de 2015 às 22:42

horas.

“Quando  alguém  me  perguntava
qual  a  sua  profissão  eu  respondia
Artesã  imagine  agora  hein  quero
todos os direitos .”

1 curtida

Sergio Canineo

27 de outubro de 2015 às 22:48

horas.

“Ihhhh,  vão  ter  que  pagar
impostos.... Ferrou”

Eliana Barreira

27  de  outubro  de  2015  às  23:09

horas.

“As pessoas não tem conhecimento
nenhum, acham que só porque não
tem  uma  profissão  regulamentada,
então não tem obrigação de pagar
imposto.  É  só  ficar  no  anonimato,
com atividade de fundo de quintal e
produzir pra comer que vai continuar
a  mesma  coisa.  Cada  um  é  do
tamanho  do  seu  sonho.  Se  o  seu
sonho  é  não  pagar  impostos,
procure um país onde você consiga
fazer isso e se mude, ou leve uma
vidinha  de  vender  o  almoço  pra
comprar aa janta. É simples assim!”

33 curtidas

Silvinha Pereira

27 de outubro de 2015 às 23:10

horas.

“Eu  nao quero  nem  saber  dessa
identidade . Deixa eu quieta no meu
canto cas linhas e agulhas do meu
jeito”

Jakeline Beraldo

28 de outubro de 2015 às 01:19

horas.

“Art.  3o O artesão será identificado
pela  Carteira  Nacional  do  Artesão,
válida em todo o território  nacional
por,  no  mínimo,  um  ano,  a  qual
somente  será  renovada  com  a
comprovação  das  contribuições
sociais  vertidas  para  a  Previdência
Social, na forma do regulamento. TA
EXPLICADO!”
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Milton Graça

28 de outubro de 2015 às 01:31

“Até  o  ar  para  se  respirar  nesta
profissão melhorou agora...  Que ar
tesão  e  gostoso  que  chegou  de
repente  para  mandar  uma  triste
insegurança embora!”

Gerlan Silva

28  de  outubro  de  2015  às  01:33

horas.

“todos  meresem respeito,pra quem
aprovou parabéns!!”

Lucemir Ribeiro de Freitas

28  de  outubro  de  2015  às  03:36

horas.

“lucro  e  pouco  , mas  agora,  as
contribuiçoes serao maiores! E uma
categoria  que  tem  muitos
profissionais na area! E so um jeito
de aumentar a arrecadaçao.”

7 curtidas

Nelson Souza

28 de outubro de 2015 às 03:45

horas.

“O trabalho e o trabalhador  devem
ser  respeitados,  coisa  que  não
acontece.”

Graça Reis Costa

28  de  outubro  de  2015  às  06:37

horas.

“Pra  nós  artesãos  que vivemos do
artesanato é uma luta de 35 anos,
graças  a  Deus,  através  da  frente
parlamentar  em  Brasília  que
defende  nossos  direitos.  Agora  é
partir  para  Politicas  Publicas
definida  no  Congresso  em  Natal
pela  Categoria  no  dia  19  de
Outubro.  Somos  10  milhões
artesãos neste nossoBrasil. Feartes
Ferderacao Dos  Artesaos do
Espírito Santo.”

21 curtida

Hezia Andresson

28 de outubro de 2015 às 07:36

horas.

“LINDO,  agora  pagam  impostos
também... legal..”·
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Izilda Felgueiras Fernandes

28  de  outubro  de  2015  às  08:01

horas.

“Hoje com desemprego as pessoas
ganham  seus  dinheiros  extras  e
ninguém  tem  para  gastar  todos
querem  e  aprender  fazer  alguma
coisa tb . E com impostos . Vamos
ficar  é  pior.temos em  Campinas
carteirinha da prefeitura do artesã .e
com  ela  podemos  fazer  feirarem
outros  lugares e não pagamos por
isso.”

2 curtidas

Antonio Diniz Silva

28  de  outubro  de  2015  às  08:05

horas.

“Vai matar os Artesãos em Imposto"

Candida Maria

28  de  outubro  de  2015  às  09:12

horas.

“Amo  ser  artesã  sou  Tec de
enfermagem e nas horas vagas faço
bonecas  peso  de  porta  sabonete
velas”

Beth Silva

28 de outubro de 2015 às 10:04

horas.

“Tai  gostei  .so que  vai  ser  aquela
coisa de dar com uma mão e tirar
com outra .”

Fatima Peres

28 de outubro de 2015 às 11:10

horas.

“Pois é, sou artesã e trabalho muito.
Pata  ter  a  famosa  carteira  do
artesão é uma lenha danada. Agora
que  foi  "sancionada"  a  profissão
muda  o  que?  Isso  sim  que  fará
diferença  ganharmos  o  direito  só
que já é nosso por anos e anos não
resolve  pois  pagamos  os  mesmos
impostos  e  não  temos  vantagem
alguma.”

Ivonete Alves

28 de outubro de 2015 às 11:22

horas.

“Ótima  notícia,  agora  tenho  uma
profissão.quanto péssimismo meu
povo,só conseguem  ver  as  com
maus olhos.”

Daniele Bonvechio

28 de outubro de 2015 às 11:42

horas.

“Agora  consumidor  vai  ter  q  pagar
dobrado. ..”

1 curtida
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Fabiana Machado

28 de outubro de 2015 às 12:20

horas.

“Só foi oficializada... Mas pra mim já
é profissão faz Tempo!?”

Heleno Barbosa Shornes

28 de outubro de 2015 às 12:57

horas.

“De tanta coisas desagradáveis, em
fim  algo  positivo.  Parabéns  ao
artesãos de  todo  o  Pais e  arte  e
trabalho fabuloso”

3 curtidas

Jessica Naldo

28  de  outubro  de  2015  às  13:11

horas.

“Se  liguem...  Agora  vamos ter  que
"contribuir"  com  o  governo.  Isso  é
mais  uma  forma  do  governo  tirar
uma lasquinha de nós! Que venham
os impostos!”

7 curtidas

Leonardo Fernandes

28 de outubro de 2015 às 13:18

horas.

“E os designers que se lasquem né.
Artesão  tem  sua  profissão
sancionada  e  a  galera  do  design
nada.”

Maria Luiza Athayde Vieira

28 de outubro de 2015 às 13:55

horas.

“Então  não  direi  mais,  que  minha
profissão  é,  do  lar,  posso  me
considerar  uma  artesã.  Não
acham?”

Rute Alves Ferreira Meneghelo

28  de  outubro  de  2015  às  13:56

horas.

“Claro que não dão ponto sem nó!
Para  tirar  da  informalidade  e
arrecadar  mais  impostos.  Que  se
ainda  fossem  bem  administrados
seria  bom.  Mas  com  tanta
desonestidade,  a  gente  não  se
encanta.”

8 curtidas

Lina Didone

28 de outubro de 2015 às 16:16

horas.

“E legal agora vom pagar para poder
trabalhar”

Regina Moreira

28 de outubro de 2015 às 16:59

horas.

“Eu  gostei  muito  bom  ser
reconhecido”
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Renato S Souza

28  de  outubro  de  2015  às  17:06

horas.

“Fazemos  Pijamas  e  expomos  em
Embu das Artes , tenha certeza de
uma coisa se fosse para o governo
perder  dinheiro  ela  não  ia  aprovar
tão  fácil  ,  ela  ta de  olho  em
impostos”

Otilia Bordados

28  de  outubro  de  2015  às  17:26

horas.

“agora tenho mais uma profissão!!!!”

1 curtida

Aurea Silva Souza

28 de outubro de 2015 às 17:33

horas.

“Os  artesões  são  profissionais
incríveis  fazem  peças  que  muitas
pessoas até duvidam se fosse falar
ficaria  horas  falando e  como disse
uma amiga lá em cima é milenar e
toda a verdade ela quer lucrar com
isso,  deveria  ter  em  cada  cidade
uma casa do artesão para expor os
trabalhos  lindos  que  fazem.  Amo
estes profissionais.”

2 curtidas

Sisley Roberto Cabral

28 de outubro de 2015 às 18:23

horas.

“O  artesão  tem  muito  trabalho
ótimos .De valor aos artesão !”

Ednalva Domingos

28 de outubro de 2015 às 21:21

horas.

“Muito  legal!  Sendo  lei  ou  nao,  e
maravilhossa esta  profissao amo
fazer artesanato a necessidade mim
ensinou muito bem.”

Andrea Lacet

29 de outubro de 2015 às 00:03

horas.

“Meu Deus!!!  Todos leram o texto?
Tem vários erros e nos incluem na
classe  de  economia  solidária!?!???
Como  assim!  Não  temos  motivos
para comemorar”

Jaison J Franklin

29  de  outubro  de  2015  às  10:03

horas.

“A  do  artesão  passou  e  a  de
designer  não...  Eu queria  saber  os
critérios disso”

Monica Delfin

29  de  outubro  de  2015  às  10:09

horas.

“Eu sou artesão a muitos anos parei
para me dedicar ao kiosk mas pela
primeira  vez  vamos  reconhecidos
irei  demonstrar  a  minha  arte
novamente com amor e dedicação.”
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Nancy Antonia Corrente

29 de outubro de 2015 às 11:58

horas.

“Esse era um campo livre parabens
pegaram mais um”

Claudia Garcez

29  de  outubro  de  2015  às  12:32

horas.

“Sim Vanessa  Souza,  agora  não é
mais  hobby,  terapia,  agora  é
profissão”

1 curtida

Bernadete Dutra

29  de  outubro  de  2015  às  14:00

horas.

“Regula a profissão otimo,mas sera

quer todos que faz artesanato vai ter

esse direito,com certeza vai  cobrar

impostos,  sera  que  vai  junta  os

anos,com  idade  pra  da  direito  pra

aposentadoria,  kkkesta  querendo

demas.”

Marcia Berreta

29  de  outubro  de  2015  às  18:35

horas.

“Já era profissão minha gente.....só
não era reconhecido....”

Julienn Fernandes

29 de outubro de 2015 às 19:58

horas.

“Por  que  Design  não  é  profissão?
Por que vetado o Projeto de Lei que
regulamentaria  essa  profissão?  Se
não  é  profissão,  por  que  tem
faculdade  para  formação  de
profissionais de design?”

Marisa Ferreira

29 de outubro de 2015 às 21:33

horas.

“Agora que é lei vai ter registro em
carteira  podemos  vendê sem  leva
porrada dos guardas”

Rosa Lucia Sá

29 de outubro de 2015 às 21:40

horas.

“GENTE,  ANTES  DE
ESCREVEREM  ALGUM
COMENTÁRIOS SOBRE ESSA LEI,
LEIAM  SEUS  ARTIGOS..... E
ENCONTRARÃO  ALGUNS
ABSURDOS...  (  não me refiro  aos
impostos) leiam..”

Marilza Aparecida Ribeiro

29 de outubro de 2015 às 22:14

horas.

“Que  bom  nós  artesãos  estamos
precisando muito dessa lei.”
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Barto

30 de outubro de 2015 às 02:07

horas.

“pq aceitou regulamentar ARTESAO
mas  recusou  de  DESIGNER?  nao
entendi essa.”

Silvania Maia

30 de outubro de 2015 às 07:02

horas.

“Estou  feliz  por  este  direito.  Sou
artesã  e  me  orgulho  do  meu
trabalho.”

Nana Larsson

30 de outubro de 2015 às 10:15

horas.

“Parabéns aos Artesãos!Porém, qual
a lógica empregada pela presidente
para  VETAR  a  regulamentação  da
profissão Designer?”

Teka Martins

30 de outubro de 2015 às 11:5

horas.

“Foi  reconhecido.  Que  bom,  afinal
essa  é  uma  daaa profissões  que
sustenta  pessoas  a  milhares  de
anos.”

Natasha Raupp

30 de outubro de 2015 às 12:51

horas.

“Mas foi definido o que e artezao ?”

Gerry Barbuda

30 de outubro de 2015 às 19:24

horas.

“Pra  quê  regular  a  profissão  de
artesão? Havia alguma dúvida de do
que é um artesão? Ele não poderia
se  enquadrar  na  atividade  de  mei,
se fosse por conta de arrecadação?”

Alix Carvalho Fernandes

30 de outubro de 2015 às 22:40

horas.

“Sou Artesã com muito Orgulho não
sou  Profissional mas  Amo  o  que
faço.”

Nanda Jacomit

31 de outubro de 2015 às 08:31

horas.

“Amanda e cunhada agora eu posso
dizer que tenho uma profissao sem
ser questionada hihihihi”

Silene Ferraresi Tobias

31 de outubro de 2015 às 09:10

horas.

“Se  tiver  que  pagar  imposto  eu
abandono a profissão”
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Nilton Costa

31 de outubro de 2015 às 20:10

horas.

“Muitos  artesãos  quando  ficam
doentes,não tem  direito  a  nenhum
benefício pq não contribuem com a
previdência. Sendo obrigatório, eles
vão  fazer  o  que  já  deveriam estar
fazendo.  Sempre  se  queixaram de
nãoserem reconhecidos  . Aí  está!
Estão  sendo  valorizados  agora.
Palavra de artesão.”

Eloah Heggler

31 de outubro de 2015 às 21:56
 horas.

“Uhu! Meu sonho realizado!!!!!! Viva
os artesãos brasileiros!”

1 curtida

Eloah Heggler

31  de  outubro  de  2015  às  22:05

horas.

“Nossa como tem gente de mal com
a vida! Artesão é criativo, inovador,
inteligente  e  acima  de  tudo
agraciado com o dom da profissão e
a  pessoa  se  acha  por  que"  ta
acabando com os comentários" fala
serio!!!!!!!”

Armando Savioti Filho*

31  de  outubro  de  2015  às  22:57

horas.

“Tem  tanta  gente  mesquinha.Em
todos  paises e  aqui  no  Brasil,
milhões  e  milhões  pagam  e
recebem  quando  param  por
acidente,  doenças,  maternidade  e
etc. Mas a mesquiagem é tanta que
preferem  que  uma  profissão  tão
nobre  fique  sem  regulamentação
porcausa de quarenta reais por mês
se  for  microempreendedor  e
oitentas  e  poucos  se  for  como
autonomo.Vai pra  puta  que  pariu.
Cabeças de misérias.”
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Valéria  Aparecida  da  Cruz  (em
resposta)

17  de  fevereiro  de  2016  às

20:31horas.

“Armando  Savioti Filho  concordo
com  quase  todos  os  seus
comentários. Não aguento mais ver
o  povo  se  deixando  manipular  e
agindo como robô repetindo a todo
momento: " É culpa do Pt! É culpa
da Dilma!; É  culpa  do Lula!"...  pra
tudo que acontece no Brasil, sem se
darem  conta  que  isso  é  um  jogo
político de partidos, pra jogarem uns
contra  os  outros.  Enquanto  isso  o
Brasil está a beira da destruição por
causa  da  ignorância  do  povo,  que
entram nessa guerra de quanto pior
melhor.  E  não  percebem  que  não
tem  nenhum  partido  bom.  Que
todos tem telhado de vidro e visam
apenas seus próprios interesses e o
povo que se dane. Enquanto isso os
políticos  ficam  mais  ricos  com  a
corrupcao e  promovem  quebra,
quebra,  espalham  a  discórdia,  o
odio entre  o  povo e  as  siglas  dos
partidos, e comemoram a ignorância
do  povo.  E  a  grande  maioria  das
pessoas,  perdem  seu  tempo  e
amizades  atacando  e  agredindo,
amigos,  parentes  ou  qualquer  um,
que não fale mal do partido que ele
defende.  Só não concordo quando
você fala palavrões para expor suas
colocações. Fora isso, você está de
parabéns!  Poucos  não  se  deixam
influenciar,  ou  manipular  e  sabem
pensar com a própria cabeça, sem ir
no embalo dos outros.”

Armando  Savioti Filho  (em
resposta)

17 de fevereiro de 2016 às 21:13

horas.

“Obrigada,  E  te  desculpas  pelos
palavrões.  Mas  tem  hora  que  eu
perco  a  paciência  ccm isto.Eu
trabalho  na  praia.  Converso  com
pessoas  de  todos  os  lugares  do
Brasil.  Pessoas  de  todos  niveis.
Nessa  questão  a  mediocridade  é
unânime e nacional.É triste mas é a
verdade.”
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Eloah Heggler * (em resposta)

1 de novembro de 2015 às 14:20

horas.

“Armando vc falou tudo por que todo
mundo fala so dos políticos mas não
pagar impostos é o quê? Queridos
pagar impostos é obrigação de todo
ser humano, isso é bíblico não foi o
homem  quem  o  criou  ele  só
administra  mal  então  me diz  onde
começa  a  corrupção?  Começa  em
cada um que tenta ou tira vantagem
em tudo, que só quer ganhar e que
não quer  ter  responsabilidade com
nada, não quer pagar a sua parte.
Eu não sou partidária”

Jandira de Oliveira

1 de novembro de 2015 às 15:59

horas.

“Pague  o  imposto  para  ter  uma
aposentadoria!!!!!”

1 curtida

Everton Gusmão

2 de novembro de 2015 às 11:49

horas.

“Muito  bonito  e  louvável,  mas  a
profissão de Designer continua sem
regulamentação.”

Raquel Oliveira da Silva

2 de novembro de 2015 às 12:14

horas.

“É  justo.Os artesãos
merecem.Gosto muito  de
artesanatos,sou aprendiz!!!”

Braiam Oliveira

3 de novembro de 2015 às 13:32

horas.

“Sempre  foi  uma  profissão.. a
diferença  é  que  agora  vão  morrer
trabalhando pra pagar imposto...”

Zeli Levi Almeida Soares

3 de novembro de 2015 às 23:49

horas.

“Que  maravilha!  Por  este
reconhecimento,isto é  fantástico
para todos que tem este dom...”

Elaine Artesanato passo à passo

4 de novembro de 2015 às 10:33

horas.

“Parabéns  para  nós  que  amamos
esta  arte,  isto  nos  dará  direitos  e
créditos  q  antigamente  não
tinhamos!”

1 curtida

Rosangela Fátima

4 de novembro de 2015 às 22:44

horas.

“Vamos receber por fazer croche em
casa  quem  nao tem  emprego  em
comercios?”
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Lilian Barbara

5 de novembro de 2015 às 04:44

horas.

“PARABÉNS  TODOS  OS
PROFISSIONAIS !!!”

Bel Antunes Antunes

5 de novembro de 2015 às 10:57

horas.

“Sim,  mas  o  que  ganhamos  com
esse  reconhecimento  ? Qual  a
vantagem ?”

Frei Denilson Gomes

24 de novembro de 2015 às 17:03

horas.

“Tenho  medo  de  ser  mais  uma
manobra  para  arrecadar  imposto
destes  profissionais  que  admiro
muito.”

1 curtida

Valéria Aparecida da Cruz

22  de  janeiro  de  2016  às  18:50

horas.

“Parabéns para todos nós artesãos!!
Isso  é  uma conquista  considerável
que  deve  ser  comemorada!  Todas
as profissões pagam impostos, mas
tem  benefícios  e  segurança.  São
profissionais  respeitados  e
reconhecidos  oficialmente.  É  uma
segurança  pro  futuro.  O  artesão
passará a visto com mais respeito e
valorizado,  não  como  alguém  que
tem  um  passatempo  ou  um  hobe.
Mas como um profissional sério que
merece todo respeito da sociedade.
É  uma  conquista  merecida...  E  os
designers  devem continuar  lutando
por  esse  reconhecimento  também!
Vocês irão conseguir!!”

3 curtidas

Ilza Souza

17 de fevereiro de 2016 às 21:43

horas.

“Parabéns! É uma vitória!”

Rosa Neuma

12  de  julho  de  2016  às  18:04

horas.

“Acho muito importante o artesão e
tambem é uma cultura”

Figura 4: QUADRO 2: Profissionalização do Artesão. Postagem 27 de outubro 2015.

Fonte: Facebook. Tribunal Superior do Trabalho – TST4.

4Disponível em: < https://www.facebook.com/TSTJus/photos/a.456597837747933/956645454409833/?
type=3&theater>. Acesso em: 27/10/15.
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3 FLUTUAÇÕES: AS RAZÕES PRATICAS DE UMA CATEGORIA

Representações envolvem práticas. Práticas constroem representações. E essa

reciprocidade existe, porque delas emerge uma relação de sentido: uma estrutura objetiva

e  subjetiva,  percebida  na  materialidade,  assimilada  no  corpo.  Essa  relação  faz  sua

condição  de  possibilidade  inicial,  continuidade  e/ou  transformação:  nada  da  atividade

humana  é  produzida  no  vazio.  Por  conseguinte,  parte  do  trabalho  sociológico  é

dimensionar  essa  gênese,  o  questionamento  desta  anamnese.  Um  trabalho  de

historização necessário para compreender o processo longo de construção das fomas de

percepção e ação. 

Parte também importante da análise é compreender o como grupo de indivíduos

afetivamente  distantes  conseguem  coordenar  atividade  de  forma  relativamente

harmônica,  atribuindo  sentido  compartilhado  a  objetos  e  situações,  sabendo  o  como

conduzir e agir, até onde podem alterar o decurso de alguma coisa, pensar e dimensionar

de modo praticamente não percebido se suas ações serão compreendidas por outrem ou

não.  Entender  que  tipo  conhecimento  os  envolvem,  fazendo  possível  suas  atuações

conjuntas,  sem  detalhadas  explicações  das  funções  e  expectativas  de  forma  prévia.

Nesse  sentindo  e  mobilizando  uma  bibliografia  especifica,  o  que  afirmamos  é:  o

artesanato é uma categoria campo/mundo14 e também um fato social total.

Percebendo que uma única lente limitaria o trabalho sobre as várias nuances das

agências  formadas  no  campo,  foi  através  das  potências  e  limites  de  cada  um,  e

principalmente,  na  confluência  permitida  entre  as  perspectivas  sociológicas  de  Pierre

Bourdieu (2011; 2012; 2015; 2015), Howard Becker (1977; 1977; 2010), Marcel Mauss

(2015) e Pierre-Michel  Menger (2005) que exercitamos compreender as questões que

caracterizam o artesanato na sua singularidade no meio social, as estruturas refratadas

de outros espaços que participam na sua composição e as dinâmicas próprias que é

14“Defina-se mundo como a totalidade de pessoas e organizações cuja ação é necessária à produção do
tipo  de  acontecimento  e  objetos  caracteristicamente  produzidos  por  aquele  mundo.  Assim,  um mundo
artístico será constituído do conjunto de pessoas e organizações que produzem acontecimentos e objetos
definidos por esse mesmo mundo como arte.”“Mundos Artísticos e Tipos Sociais”. IN: VELHO, Gilberto. Arte
e Sociedade. Ensaios de Sociologia da Arte. Editora Zahar: Rio de Janeiro,1977. Pág.9.
“Essa estrutura não é imutável e a topologia que descreve o estado de posições sociais permite fundar uma
análise dinâmica da conservação e transformação da estrutura da distribuição das propriedades ativas e,
assim, do espaço social. É isso que acredito expressar quando descrevo o espaço social global como um
campo  […] como um campo de forças, cuja necessidade se impõe aos agentes que nele se encontram
envolvidos, e como num campo de lutas, no interior do qual os agentes se enfrentam, com meios e fins
diferenciados  conforme  sua  posição  na  estrutura  do  campo  de  forças,  contribuindo  assim  para  a
conservação ou transformação de sua estrutura.” BOURDIEU, Pierre. Razões Práticas. Sobre a teoria da
ação. Campinas,SP:Papirus, 2011. Pág.50  
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capaz de animar. Bourdieu nos facilita a centralização dos conflitos constitutivos. Becker a

identificar os acordos que o fazem funcionar. Mauss evidencia sua inclusão num sistema

maior da sociedade, sobre valores, classificações e sentido; sua entrada ou rejeição na

cultura,  de  acordo  com  o  tempo  e  o  espaço.  Menger  explora  sobre  os  impactos

desenvolvidos através da refração de determinadas concepções da arte moderna para

outros espaços sociais.  Em comum, os autores sinalizam a dificuldade de entender a

figura de um mosaico muito de perto: apenas afastando-se, e visualizando a figura maior,

dá-se conta sobre o que foi formado com a determinada disposição das partes menores.

Reconstruindo o caminho da legislação brasileira sobre o artesanato e o artesão,

dimensionando  a  vivacidade  das  suas  estruturas  e  selecionando  alguns  comentários

como elementos reais e expressivos dessas relações, apresentamos os aspectos das

práticas e representações que fazem do artesanato uma categoria flutuante.

3.1 DA CATEGORIA: A AMBIGUIDADE COMO UM PROCESSO DE FAZER

 A noção de repetição de procedimentos de produção e de padrões estéticos é
amplamente acionada em contraste com a ideia de criação,  e não raro aparece
associada ao artesanato por diferentes artistas, perpassando já a formação escolar
de numerosos deles.  Ela  costuma ser  atribuída à  vinculação que  a  pintura  e  a
escultura tiveram historicamente com as chamadas “arts mécaniques”, em oposição
às  “arts  libéraux”  (Nathalie-Heinich,  1996),  havendo  uma  correlação  importante,
como aponta Norbert Elias (1995), entre, de um lado, a “arte de artesão” e a “arte de
artista”, livre e insubordinada, e, de outro, os respectivos lugares na estrutura social
que artesãos e artistas ocuparam ao longo do tempo. Parte razoável da literatura
sociológica  acerca  da  arte  também utiliza  classificações apoiadas  em distinções
dessa  ordem,  ainda  quando,  como  faz  Howard  Becker  (1982),  são  assinalados
trânsitos e continuidades de fato entre arte e artesanato. O atributo da criatividade é
sempre remetido ao artista, ao artesão sendo referidas principalmente as funções
utilitárias de sua produção e  o  virtuosismo de sua prática.”  DABUL,  Lígia.  Artes
plásticas em feira de artesanato: venda, criação e os olhos para ver a arte. Pag.167.
Sociologia & Antropologia. Rio de Janeiro, v.04.01: 163 – 183, Junho, 2014.

Numa síntese, podemos afirmar que é na concepção da figura do “artista–criador”

que  estão  condensadas  as  disposições  que  regulam os  limites  ideários  entre  arte  e

artesanato.  Ainda  que  essas  atividades  estejam  socialmente  próximas,  ambas

classificadas como produções criativas, lúdicas e imaginativas, também como produções

pessoais, ou seja, obras diretas da atividade humana (manuais e não pré–fabricadas),

elas são separadas pela compreensão que ao artesão estariam vedadas as condições

que fazem o artista ser o que é: a originalidade e autenticidade. Quem faz Arte, expressa,

comunica e sensibiliza por meio dela, com pouca necessidade de explicar o que faz, por

que e em quais circunstâncias. 
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Diferente do artesão, as movimentações do seu fluxo fantasia para o material

concreto são interpretados como um anseio da sua alma, sem um sentido objetivo que

não seja a própria arte pela arte. Nessa concepção moderna (iniciada por volta do século

XVIII,  como  já  apresentado),  existe  um  efeito  de  órbita,  onde  os  acontecimentos  e

circunstâncias  dentro  das  práticas  artísticas  são  diretamente  relacionados  a  força

particular de um único indivíduo. Mas turvas as condições de possibilidade, são negadas

as conexões existentes entre a base que se possui para construir e/ou transpor padrões e

formas, interpretando-se a inventividade como algo natural e individual. As situações de

rompimento  e/ou  afirmação  de  estilos  e  estéticas  tornam-se  autoexplicativas:  bem-

sucedidas, foram fruto lógico do talento; se não, resultado óbvio da sua ausência. 

E a condição e status do artesão que ocorre no mundo atual está referida a esse

estrutural  moderno,  que o concebe uma situação de falta.  É interpretado não apenas

como  um  momento  anterior,  mas,  tendo  o  outro  campo  como  referência  legitima  e

legitimada, tem sua validade reduzida aos pequenos espaços de proximidade que tem

com ele. Uma superfície de contato: atividade mais próxima da arte que qualquer outra,

fará dos termos dela para afirmar a sua importância,  reproduzindo disposições dentro

condições específicas, desenvolvendo um orbicular ao campo artístico. É notável essa

articulação na qualificação do artesanato e do artesão no caso brasileiro. 

Como apresentado, a atividade artesanal no Brasil perpassou por diversas áreas

de poder no caráter decreto, sem no entanto ligar-se a alguma esfera que cuidaria das

atividades propriamente simbólicas da nação, como o Ministério da Cultura. O quadro

pouco muda, salvo o instante sensível de 2010, quando a Frente Parlamentar da Cultura15

na Câmara dos Deputados aprova a  PL 3926/04,  o  Estatuto do  Artesão,  projeto  que

visava definir a profissão do artesão, a unidade produtiva artesanal e criar dispositivos

como o Conselho Nacional do Artesanato (mediante a autorização concedida ao Poder

Executivo) e o Serviço Brasileiro de apoio ao Artesanato. Apresentado em 2004, teve sua

redação final  aceita seis  anos depois:  nele reforçavam-se aspectos de ligação com a

identidade cultural do país, o caráter genuíno que essa produção possuiria, a ampliação

das suas designações econômicas além de, na última redação, trocar o termo “fabrico”

por “confecção” para fins de melhor compreensão sobre a atividade. No original,

Art. 4 – Designa-se por atividade artesanal a atividade econômica de reconhecido
valor cultural e social, que assenta na produção, restauro ou reparação de bens de
valor artístico ou utilitário, de raiz tradicional ou étnico ou contemporânea, e na

15 Disponível em :<http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/436248-
FRENTE-PARLAMENTAR-DA-CULTURA-FAZ-BALANCO-E-DEBATE-PRIORIDADES.html>. Acesso em:
10/08/2016.
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prestação de serviços de igual natureza, bem como na produção e confecção de
bens alimentares. Parágrafo 1º – A atividade artesanal deve caracterizar-se pela
fidelidade aos processos tradicionais, em que a intervenção pessoal constitui um
fator predominante e o produto final é de fabrico individualizado e genuíno, sem
prejuízo da abertura à inovação consagrada no paragrafo seguinte. Parágrafo 2º –
A predominância  da  intervenção  pessoal  é  avaliada  em  relação  às  fases  do
processo produtivo em que se influencie ou determine a qualidade e natureza do
produto  ou  serviço  final,  em  obediência  aos  requisitos  referidos  ao  parágrafo
anterior.  BRASIL.  VALVERDE,  Eduardo.  Projeto  de  Lei:  Estatuto  do  Artesão.
2004.16 

Atualmente arquivado, o Estatuto do Artesão, participava e reafirmava tensões

sobre a primazia da aplicabilidade econômica do artesanato frente aos seus aspectos

simbólicos e estéticos,  que seriam reconfigurados e refinados nas diligências do PAB

(Programa  do  Artesanato  Brasileiro),  e  posteriormente  na  Lei  do  Artesão.  Nesses

movimentos de regulação da atividade artesanal, é presente uma preocupação que visa

uniformizar a concepção sobre a ocupação, que tem modalidades aceitas ou descartadas

de acordo com politica de cada estado (situação fruto da complexidade que é anexar

atributos  como  o  “tradicional  e/ou  genuinamente  da  cultura  nacional”  com  todas  as

diferenças regionais existentes) bem como, o reconhecimento trabalhista da atividade,

incluindo-a dentro das jurisdições  formais sobre o que é  trabalho  no Brasil, forma de

garantir  direitos  previdenciários  e  facilitação nos programas de crédito  e  incentivo  ao

comércio e indústria.

Demanda antiga  da classe,  a  classificação do artesanato como trabalho e do

artesão como profissional apresenta uma posição dúbia: figura o centro das discussões

que distanciam–o da perspectiva de uma produção propriamente simbólica segundo o

campo  artístico,  como  tem  sua  vinculação  aos  processos  lúdicos  acionada  para

descaracterizá-lo como ocupação formal, e assim, de um simples “trabalho”. Enquanto

passa  tempo,  “bico”  ou  terapia,  faltaria  ao  artesanato  propriedades  que  pudessem

reorganizá-lo no espaço social que demanda cada vez mais atividades especializadas,

mecanismos para tornar objetiva a classificação de uma ocupação que tem como aporte a

subjetividade para realizar-se.

 Apesar desta histórica contradição, no ano de 2015, como escreve o TST numa

de suas publicações, a profissão do artesão é reconhecida. Não instituída, reformulada ou

composta. Ela existe, mas é validada e passa ter aspectos de lei na interpretação jurídica

brasileira. Como numa condensação, ela toma outra forma. É acionado o poder simbólico

do Estado, o monopolizador da nomeação legítima, para operar uma outra taxionomia

16 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=233096>. 
Acesso em 10/08/2016.
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sobre a atividade. Essa mudança pela lei, compreendeu um jogo sobre as classificações e

sentidos, onde como um fato social total17 — pondo em ação a totalidade da sociedade e

das instituições ou um grande número dela (MAUSS,2015)  —, pode produzir  práticas

logicamente  conduzidas  pela  noção  evocada  pela  categoria,  mesmo  quando  para

algumas visões apresentavam-se inconformidades. 

Usado  pelo  autor  para  compreender  a caracterização  dos  ritos  de  troca  nas

sociedades tribais, o sistema  potlatch,  utilizamos aqui especificamente a compreensão

sobre a globalidade presente desde as estruturas mais mínimas de significação até os

circuitos mais macros que as relações do fato social  apresentam, para destrinchar as

possibilidades de entendimento que a lei  pode ter,  e como isso refere-se situação do

artesanato na vida social maior. A categoria nos permite ver isso: cristaliza configurações

“contraditórias”,  caso não considerado as relações entre campos; de fato,  é para nós,

trabalho, arte, economia, cultura e política organizados de uma maneria singular. 

De  maneira  geral  nas  relações  analisadas,  percebemos  que  a  lei  pode  ser

compreendida como ratificação ou reificação,  de  acordo com a posição,  interesses e

sentido colocado sobre o que é o artesanato e o artesão. Como inflexão, é importante

trazer a orquestração peculiar de uma afirmada relação com o trabalho — marcadamente,

milenar  e  incontestável  —,  junto  a  termos  que  evocam  a  particularidade  da  sua

realização: é um trabalho incomum. A atividade, que teria sido base para todas outras

formas de especialização,  tem o  valor  do  tempo utilizado não para  uma democrática

relativização da sua posição, certamente mais limitada tecnologicamente, mas sim para

efeito contrário: não pode ser reduzido ao espaço das atividades comuns, rotineiras e

repetitivas que foram desenvolvidas no avanço da divisão social do trabalho. 

“Muito  justa  a  medida  ...um  reconhecimento,  sobretudo  ao  talento  dos  novos
"profissionais"  ….Parabéns ......”  PAULINHO, Paulo  Cunha.  11 de setembro às
10:41 horas.18

“Bacana. os gregos pagavam muito bem os artesoes e. Eles eram reconhecidos e
muito bem remunerados.”Coelho, Helen.27 de outubro de 2015 às 13:4919

17“Todos esses fenômenos são ao mesmo tempo jurídicos,  econômicos,  religiosos,  e mesmo estéticos,
morfológicos  etc.  São  jurídicos,  de  direito  privado  e  público,  de  moralidade  organizada  e  difusa,
restritamente  obrigatórios  ou  simplesmente  aprovados  ou  reprovados,  políticos  e  domésticos
simultaneamente, interessando tanto as classes sociais quantos os clãs e as famílias. São religiosos: de
religião estrita, de magia, de animismo, de mentalidade religiosa difusa. São econômicos: pois as ideias do
valor, do útil , da riqueza, da aquisição, da acumulação e, de outro lado, do consumo, mesmo a de dispêndio
puro, puramente suntuário, estão presentes em toda parte, embora sejam entendidas diferentemente de
como  as  entendemos  hoje”.MAUSS,  Marcel.  Sociologia  e  Antropologia.  2ª  Edição.  São  Paulo:  Cosac
Naify,2015. Pág.307
18Disponível  em:  <https://www.facebook.com/TSTJus/photos/a.456597837747933/933152626759116/?
type=3&theater>. Acesso em: 27/09/2015.
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“Na verdade, artesão é uma profissão milenar. Agora, foi reconhecida legalmente
como tal. #sóacho” MAYER, Andrea. 27 de outubro de 2015 às 15:42.20

“Uma das profissões mais antiga do mundo e só agora é reconhecida...”RIBEIRO,
Gladys .27 de outubro de 2015 às 21:0321

Somada a valorização da temporalidade, são acionadas disposições creditadas

ao  campo  artístico,  instituindo  para  o  trabalho  um  espaço  próprio:  não  é  qualquer

indivíduo que o executa. Contradizendo o ethos da arte pela arte que apagada a condição

social e estabelece um sentido tautológico de realização, temos a crença estruturada nos

esforços pessoas apesar de: mesmo desvalorizados, continuam. Onde o ajustamento de

sentido  no  primeiro  se  dá  pela  dissimulação  de  certos  fatores,  toma  força  nesse

exatamente por expô–los. 

 “Sempre foi profissão ..nao sei o que é o espanto para muitos , existem muitos
que ganham a vida com artesanato isso nao diminui os artesãos eu os admiro.só
falta as pessoas nao valorizar os artesãos.” FREITAS, Tere.27 de outubro de 2015
às 21:37

“Tomara  porque  as  pessoas  nao  reconhecem  nosso  trabalho,e  nuitas  vezes
ganhamos  ate  melhor  do  aquele  que  rem  profissao  e  fica  so  sentado  ba
cadeira.”SAM, Samara.11 de setembro às 23:43 horas22

“Se a nossa.........presidenta..........Não se contrapor, não digo nada......artesanato
não  dá  lucro.......É  arte....e  artista  é  emoção...  vida....  e  dinheiro,  torna  se
consequência” TEIXEIRA, Flavia Garlaschi.12 de setembro as 07:02 horas.23

“Enfim,muitos pensam que por fazermos artesanatos não somos nada no mercado
de trabalho,agora por lei teremos uma profissão e eu amooooooo o que faço.”
AMORAMIZADE, Maninha.13 de setembro às 05:07 horas.24

“Agora  nossas  pinturas  nao  serao  mais  paninhos  pintados  como  muito
ouvi .Seremos mais respeitadas no mercado” FERREIRA, Heloisa Helena Beier.19
de setembro às 22:06 horas25

A orquestração desses argumentos ganha peso ainda maior quando constamos

que, mesmo nas políticas públicas pouco mais discutidas, isto é, fora da condição de

decreto,  existe  no  conjunto  organizativo  brasileiro,  uma  permanente  submissão  das

funções estéticas, artísticas e/ou  “originais” em relação uma vocação financeira, dada

quase como intrínseca a esse tipo de produção. Mesmo em textos mais flexíveis quanto a

19Disponível em: < https://www.facebook.com/TSTJus/photos/a.456597837747933/956645454409833/?
type=3&theater>. Acesso em: 27/10/15.
20 Idem
21 Idem.
22Disponível  em:  <https://www.facebook.com/TSTJus/photos/a.456597837747933/933152626759116/?
type=3&theater>. Acesso em: 27/09/2015.
23 Idem.
24 Idem.
25 Idem.
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compatibilidade entre inovação e artesanato, como faz o Estatuto26,quando termos como

“cultura  nacional”,  “genuíno”,  “criativo”  são  evocados,  seus  conteúdos  e  permear

aparecem como tivessem sido esvaziados. Frente a sua aplicabilidade prática nos setores

da  economia,  comércio,  indústria,  planejamento  e  desenvolvimento  social  — setores

esses que organizaram a atividade no país, e assim permanecem —, quaisquer nuances

artísticas são diluídas. E nisto esta subjacente o estabelecimento tipológico do que são.

Ou o que não são. 

 Alvo  de  políticas  e  resoluções públicas  que teriam como ímpeto  sua melhor

organização e maior valorização, o artesanato permaneceu interpretado numa situação

atemporal  e  não–real:  pouco  é  imaginado  que  a  sua  atividade  possa  partilhar  das

mesmas potências provocativas e sensíveis, tão bem-vistas quando o termo acionado é o

da arte. A não necessidade de uma legislação para dispor sobre o que esta é, ou seja,

uma interferência direta do campo politico, pode até mesmo ser interpretada como sinal

de maior autonomia, e assim, de forças sobreporiam a valorização de uma sobre a outra:

representaria  uma  condição  de  pureza  e  autorregulação.  Mediante  a  isso,  podemos

inquirir sobre como a participação estatal tem organizado a eminência de determinadas

formas de produção criativa sobre outras, legitimando, mais uma vez, relações percebidas

já em outras esferas27. 

É  significativo  denotar  a  quantidade  de  contestações  sobre  o  papel  estatal,

referidos a questões de ordem econômica e seus possíveis “reais” interesses e, também,

num ponto que muito nos interessa, o efeito de questionar os próprios termos que ele

26Consideramos o  Estatuto  do  Artesão  comparativamente  mais  flexível  que  o  Programa do  Artesanato
Brasileiro pelos seguintes motivos: existe nele um reconhecimento da validade dada as suas resoluções e
uma relativa ampliação do trato quanto ao tradicional. Mesmo nebuloso ao estabelecer como atividades
artesanais  Artes  e  Ofícios  —  sem  colocar  qual  seria  o  critério  de  diferenciação  entre  as  duas  —,
reconhecemos o caráter positivo desta não classificação entre as duas. Além, o estatuto pretendia atualizar
suas  listas  de  atividades  anualmente,  de  acordo  com  as  evoluções  e  transformações  decorridas  no
exercício  das  mesmas.  Indicando  a  adequação  do  produto  as  tendências  do  mercado  desde  que
mantivessem  sua  diferenciação  daquelas  de  origem  industrial  padronizava,  abriu  a  possibilidade  de
adaptação  das  formas  de  fazer  e  produzir  dos  artesãos,  sem  que  esses  ficassem estagnados  numa
concepção fixa sobre tradição e cultura, questões de delimitam (ao ponto de coibir até) o espaço de criação
dos produtores  artesanais.  Ao  contrário  do  Estatuto,  o  PAB opera  através  da estipulação  formal  entre
artesanato, arte e arte popular, classificando-os em relação de ausência de características do primeiro para
os dois seguintes. 

27Nos  referimos  como  outras  esferas  os  campos  da  educação  e  o  econômico,  espaços  íntimos  da
legitimação dos bens simbólicos por meio do currículo oficial escolar e das condições de distribuição de
capital econômico que diretamente interferem na relação dos agentes como esses bens. Notadamente no
campo da educação, pouco se é abordado da prática artesanal fora do circuíto de valorização da cultura
popular e do folclore, o que não só, retira a rotineira presença e reconhecimento dessas produções em
diversos  espaços,  delegando  a  sua  expressão  para  momentos–ritos  de  cada  âmbito  nacional,  como
reproduz o descolamento entre arte e artesanato, tanto no seu processo histórico, quanto a sua posição no
mundo contemporâneo.
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aciona  para  classificá-los.  Reconhecido  que  leis  participam/têm  um  efeito  social  de

alusão, isto é, não são resoluções me si mesmas, mas inseridas num mundo que as dá

sentido,  legitimidade  ou  não,  é  perceptível  o  quão  pouco  dizem essas  palavras  que

deveriam  dizer  muito,  e  quantas  dúvidas  podem  reunir  determinada  a  posição  e

interesses de cada um.

“Mais uma forma de arrecadação de tributos agora em cima dos artesãos! Fico
feliz por essa iniciativa e reconhecimento do governo” JUSTINO, Eduardo.13 de
setembro às 17:24 horas.28

“Podem  ter  certeza  q  ela  tem  algum  interesse  nisso!....  Pois  a  profissão  de
restaurador, com graduação e tudo nao foi reconhecida ateh hoje... Desculpe mas
artesao  que  eu  saiba  nao  eh  profiissao!...”  SANTOS,  Antonio  Fernando.27  de
outubro de 2015 às 19:20.29

“Q eu sei artesao é e sempre vai ser profissao a gente nao tem culpa q profissao
de restaurador nao foi reconhecida”. SOUZA, Luciane Gloria.  27 de outubro de
2015 às 19:3430

“Vc disse certinho: "que eu saiba". Rs. Quais os requisitos pra um trabalho ser
considerado  profissão?”  PIMENTA.  Anne  Flor  de.Anne  Flor  de  Pimenta.28  de
outubro de 2015 às 00:1331

“então..a atividade profissional reconhecida "ou não" é desenvolvida por milhares
de  mulheres  que  ajudam  no  orçamento  ou  são  a  única  fonte  de  renda  em
inúmeros  lares  do Brasil.Qualquer idiota  que  não reconheça  esse  fato  precisa
rever seus conhecimentos.Diante da imensa crise que afeta todos os setores da
nossa economia o artesanato cresce a olhos vistos mas somente daqueles que
mantem os  olhos  abertos”ROSA,Glaucia  Persevali.  28 de  outubro  de  2015 às
20:2032

“Já era profissão oque muda agora é que vai ser tributada, retrocesso ao meu
ver...” MELLO, Renato.27 de outubro de 2015 às 19:5033

“As pessoas não tem conhecimento nenhum, acham que só porque não tem uma
profissão regulamentada, então não tem obrigação de pagar imposto. É só ficar no
anonimato,  com  atividade  de  fundo  de  quintal  e  produzir  pra  comer  que  vai
continuar a mesma coisa. Cada um é do tamanho do seu sonho. Se o seu sonho é
não pagar impostos, procure um país onde você consiga fazer isso e se mude, ou
leve uma vidinha de vender o almoço pra comprar  a janta.  É simples assim!”
BARREIRA, Eliana. 27 de outubro de 2015 às 23:0934

“Art. 3o O artesão será identificado pela Carteira Nacional do Artesão, válida em
todo o território nacional por, no mínimo, um ano, a qual somente será renovada
com a comprovação das contribuições sociais vertidas para a Previdência Social,

28Disponível  em:  <https://www.facebook.com/TSTJus/photos/a.456597837747933/933152626759116/?
type=3&theater>. Acesso em: 27/09/2015.
29Disponível em: < https://www.facebook.com/TSTJus/photos/a.456597837747933/956645454409833/?
type=3&theater>. Acesso em: 27/10/15.
30 Idem.
31 Idem.
32 Idem.
33 Idem.
34 Idem.

74



na forma do regulamento. TA EXPLICADO!” BERALDO, Jakeline. 28 de outubro
de 2015 às 01:1935

“lucro e pouco , mas agora, as contribuiçoes serao maiores! E uma categoria que
tem muitos  profissionais  na  area!  E  so  um jeito  de  aumentar  a  arrecadaçao.”
FREITAS, Lucemir Ribeiro.28 de outubro de 2015 às 03:3636

“Hoje com desemprego as pessoas ganham seus dinheiros extras e ninguém tem
para gastar todos querem e aprender fazer alguma coisa tb . E com impostos .
Vamos ficar é pior.temos em Campinas carteirinha da prefeitura do artesã .e com
ela podemos fazer feirarem outros lugares e não pagamos por isso.”FERNANDES,
Izilda Felgueiras. 28 de outubro de 2015 às 08:0137

“Pois é, sou artesã e trabalho muito. Pata ter a famosa carteira do artesão é uma
lenha danada. Agora que foi "sancionada" a profissão muda o que? Isso sim que
fará diferença ganharmos o direito só que já é nosso por anos e anos não resolve
pois  pagamos os  mesmos impostos  e  não  temos vantagem alguma.”  PERES,
Fatima. 28 de outubro de 2015 às 11:1038

“Se liguem... Agora vamos ter que "contribuir" com o governo. Isso é mais uma
forma do governo tirar uma lasquinha de nós! Que venham os impostos!” NALDO,
Jessica. 28 de outubro de 2015 às 13:1139

“Mas foi definido o que e artezao ?”RAUPP, Natasha.30 de outubro de 2015 às
12:51 horas.40

“Pra quê regular a profissão de artesão? Havia alguma dúvida de do que é um
artesão? Ele não poderia se enquadrar na atividade de mei, se fosse por conta de
arrecadação?” BARBUDA, Gerry.30 de outubro de 2015 às 19:24 horas.41

Nas  manifestações  apresentadas,  podemos  constatar  determinados  tipos  de

alinhamento: há aqueles que contestam a classificação da profissionalização do artesão,

e por isso “identificariam” um interesse subjacente a ação governamental; os que também

encontram neste interesse oculto a real causa do reconhecimento, apesar validarem sua

legitimação; os que interpretam a mudança nas tributações como um processo comum e

necessário  (para  alguns,  já  efetuados  antes  mesmo  da  lei)  satisfeitos  com  o  ganho

simbólico e ampliação dos ganhos materiais (direitos trabalhistas); os que não consideram

que  haverá  qualquer  mudança,  pois  os  ganhos  continuam  atravessados  pelas

dificuldades financeiras de manutenção das atividades; e ainda, os que questionam a

necessidade de tal ação, visto que, tal compreensão já seria um fato tácito. O comum

todos é que,  quando acionado o ponto de vista  do trabalho,  sua função social  desta

35 Idem.
36 Idem.
37 Idem.
38 Idem.
39 Idem.
40 Idem.
41 Idem.
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prática  artrítica  passa  a  ser  reduzida  unicamente  a  manutenção  econômica.  E  pela

trajetória própria que a categoria teve no país, nenhuma das leituras se excluem. 

 De formas diferentes, elas representam o enfrentamento das dinâmicas que hora

sobrepõem a parte econômica, hora a submerge a questão simbólica. Na estruturação do

artesanato como categoria social, há um jogo de sombra e luz, condição que, apesar das

muitas  oposições,  são  a  chave  para  que  seus  deslocamentos  continuassem  vivos.

Quando é o simbólico que toma a frente, a profissionalização é tomada como meio de

reconhecimento  do  talento  dos  artesãos,  medida  justa  e  útil  para  uma  possível

valorização social do trabalho, onde as tributações são interpretadas como parte comum

da  constituição  dos  direitos  e  deveres,  ao  tempo  que  realiza  a  distinção  das  suas

atividades daquelas que não circunscritas nos mecanismos formais, visualizadas como

marginais e/ou completamente irregulares. Acima de tudo, confere aos produtores uma

identidade subjetiva, a muito desejada42. 

42 É bastante difícil contabilizar o quão atingido por atividades ilegais e/ou informais o artesanato é e foi
atingindo ao longo do tempo, por diversos motivos. O primeiro, um dos principais obstáculos para uma
análise geral, é a singularidade que cada estado estabelece para classificar e regular uma determinada
atividade. Até então,  mesmo com a base nacional do artesanato,  as unidades federais e municipais
tinham  certa  autonomia  para  definir  quais  tipos  de  produções  seriam  consideradas  ou  não  como
produção artesanal, e não havia nenhuma uniformidade quanto aos critérios usados para avaliá-la como
tal.  O que poderia  ser  aceito  em um, poderia  ser  desconsiderado em outro.  Apesar  de a  lei  trazer
avanços quanto a isso, através do estabelecimento de uma carteirinha nacional, tornando identificável e
válido em todo o país a vinculação do produtor com a atividade, e dentro das leis, permanece o problema
dos critérios: parte da lei prevê a construção de uma escola técnica para o aperfeiçoamento profissional
dos trabalhadores, porém não deixa claro o funcionamento desta instituição. Não há conhecimento se
para  participar  dela,  haverá  uma exigência  muito  comum nos programas municipais  de  incentivo  e
regulação  do  artesanato  local,  a  prova  de  habilidade:  dá-se  um  tempo  x  para  o  candidato  da
formalização produzir um dos seus trabalhos, e ele é avaliado na sua técnica, acabamento e criatividade.
Verificado sua situação tributária e “atestado” sua capacidade, ele é inserido nos circuitos de feiras e
comércio da cidade, podendo expor e vender, e sendo identificado por documentação e um padrão de
organização (tendas específicas, crachás,  camisas, placas etc.).  Formalizado, ele é diferenciado dos
trabalhadores  ilegais,  que  trabalham  com  artesanato  ou  não,  e  entra  num  circuito  específico  de
concorrência.  Aqui  entramos  no  segundo  motivo:  a  conturbada  posição  social  que  os  produtores
artísticos vivenciam ao seres formalizados apenas nos termos de trabalhador autônomo ou pelo MEI, o
Microeempreendor Individual. Enquanto no primeiro só estão inseridas profissões já regulamentadas e
não há limite de arrecadação, possui maior porcentagem de desconto da tributação previdenciária e do
Imposto de Renda. Já com o MEI,  há um teto limite de arrecadação (por  volta de R$ 81.000 reais
anuais), mas não há a necessidade de ter sua ocupação regulamentada e o único recolhimento tributário
direto é valor para fins de aposentadoria.  Está isento do Imposto de Renda e de outras tributações
comerciais, não precisando emitir nota fiscal para seus clientes finais. Apesar dos relatos de perda e
ganhos ao se enquadrarem em alguma dessas categorias, é recorrente a perspectiva de uma carência
sobre o reconhecimento da sua ocupação, até então. Se buscar a formalização era difícil pela carga
financeira era necessária para custear a autonomia, a partir de 2009, ela fica mais flexível, porém com
um certo desconcerto, pois há uma entrada em massa de diversas atividades legalizadas através do
MEI, até mesmo daquelas que buscavam se diferenciar, como pequenos vendedores e revendedores de
produtos utilitários, alimentícios e/ou de consumo pessoais fabricadas ou pré-fabricados. Mantinha-se a
não singularização do artesanato frente as outras atividades, o que complexificava problemas sociais,
em  termos  burocráticos  e  subjetivos:  não  havia  uniformidade  para  situar-se  num  local/identidade
específico, sem o risco de ser contestado quanto a sua definição. A Lei, certamente, não resolve essa
questão por completo, mas tornou-se uma referência real e garantida que podem acionar.
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“Puxa ! Quantas vezes ao preencher formulários fiquei constrangida. Pela falta da
opção  "artesã"  ...  Antes  tarde  do  que  nunca!  Esse  reconhecimento  é  até
engraçado porque antes de existir indústria eram os artesãos das corporações de
ofícios os "trabalhadores", os "profissionais" formados por seus mestres de ofício!”
SANT'ANA, Avi Liani.14 de setembro de 2015 às 02:49 horas.43

“Mto bom, ser reconhecidos, agora não vão disser q somos autônomos”. ARTESÃ,
Danieli Stelmak.11 de setembro de 2015 às 11:29 horas.44

“Parabéns para todos nós artesãos!! Isso é uma conquista considerável que deve
ser  comemorada!  Todas as profissões  pagam impostos,  mas tem benefícios e
segurança.  São  profissionais  respeitados  e  reconhecidos  oficialmente.  É  uma
segurança pro futuro. O artesão passará a visto com mais respeito e valorizado,
não  como  alguém  que  tem  um  passatempo  ou  um  hobe.  Mas  como  um
profissional  sério  que  merece  todo  respeito  da  sociedade.  É  uma  conquista
merecida...  E  os  designers  devem continuar  lutando por  esse  reconhecimento
também! Vocês irão  conseguir!!”  CRUZ,  Valéria  Aparecida da.22 de janeiro  de
2016 às 18:5045

É fundamental  que se  note como a classificação de autônomo,  ou a  falta  de

classificação como um profissional integrado, afeta a significação de status trabalhista e

simbólica no reconhecimento destes produtores,  mesmo em seu particular.  A ideia de

profissão  autônoma,  que  poderia  até  mesmo  indicar  uma  certa  independência  e

importante para que as conexões com os ganhos financeiros permanecerem anuviados,

repetindo  o  sistema  artístico  legítimo  é,  na  verdade,  uma  ferida  para  os  artesãos:

interessados em manter seu trabalho referido ao campo criativo, a autonomia não sugere

referência  a  qualquer  atividade,  o  que pode decorrer  numa conexão com uma gama

diversa  delas,  muitas  consideradas  não  criativas  e/ou  individualizadas.  A  lei,

uniformizando o entendimento sobre a categoria, a limita. Mas também proporciona um

campo  comum  a  qual  se  possa  discutir,  debruçar,  aceitar  ou  ainda  recusar.  Com

dubiedades consideráveis, e mesmo com o desconforto indicado por alguns agentes por

terem suas produções normatizadas46,  o regozijo ao status adquirido é extremamente

relevante. O incomodo de ser confundido com um “made in china”, ter suas produções

rotuladas como “passa tempos”  ou  até  mesmo sofrer  agressões por  parte  da  polícia

quando confundido como ambulante é um desconforto maior. E aqui, a relação com o

público consumidor é latente. 

43Disponível  em:  <https://www.facebook.com/TSTJus/photos/a.456597837747933/933152626759116/?
type=3&theater>. Acesso em: 27/09/2015.
44Idem.
45Disponível em: < https://www.facebook.com/TSTJus/photos/a.456597837747933/956645454409833/?
type=3&theater>. Acesso em: 30/01/16.
46Na análise de algumas falas, ficou a dúvida se o desconforto é em relação as taxas aplicadas enquanto
quaisquer  outras  forma  de  trabalho  (custos  e  perdas  dos  lucros),  ou  ainda,  se  está  referido  a  um
estranhamento a  essa situação,  diferente  ao funcionamento da arte  canônica,  onde estas urgências  e
burocracias não estão no imediato da produção do trabalho.
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Com Howard Becker (1970), esmiuçamos as bases tensas que condicionam os

esquemas coletivos de convenções sociais, cujo artesanato não possui a mesma forma

de apreciação da arte cânon, e a profissionalização é efetivada como uma condição para.

Ao mesmo tempo que agentes buscam a validação social por meio do trabalho, outros

também podem utilizá-las para distanciarem-se dele. Noções que evocam ao respaldo

legal como garantia de uma possível renovação da “ótica” dos consumidores, refratam

interações sociais  onde os artesãos realizam e produzem seu trabalho numa posição

desprivilegiada em relação a seu público.

“Já não era sem tempo ! Agora só falta a clientela valorizar o trabalho do artesão e
não achar que está Caro!”VIOTTI,Vera Grandinetti.12 de setembro de 2015 às
17:40 horas.47

“Tem  artesanato  que  são  verdadeiras  obras  de  arte.  Este  reconhecimento
demorou  muito  tempo.  Espero  que  agora  o  artesanato  seja  mais  valorizada”
ADELAIDE, Bete. 13 de setembro de 2015 às 15:10 horas.48

“Gostei! Artesão trabalha com amor ao que faz. Com o reconhecimento, trabalhará
com muito mais amor ainda!!!” MARQUES, Wilson.14 de setembro de 2015 às
01:43 horas49

"E ora da presidnte aprovar o q já dveria sê aprovado a muuuuito tempo afinal
graças  aos  artesãos  primitivos  temos  muitos  objetos  Xega  de  sermos
discriminados  nós  artesãos  somos  vistos  muita  das  vezes  como  'zé
ninguém',marginais 'sacizeiros' por meia dúzia de ingnôrantes q medem o caráter
pela aparencia Pena p tbm os artesãos sao omissos em lutar pelos seus direitos
mas fikei feliz agora com essa materia vou acompanhar os trâmites para Dilma
sancionar ." BITENCOURT, Altair José.17 de setembro de 2015 às 10:01 horas.50

“Que bom!!!  Só falta o reconhecimento das pessoas (valorização do trabalho)”.
ASSIS, Cintia Rosânea. 24 de setembro de 2015 às 14:54 horas51

“Parabéns à tds os artistas Artesãos pelo reconhecimento da arte maravilhosa que
vcs  nos  proporcionam  e  agora  mais  dobque  nunca,  serão  valorizados  como
merecerem através de seus trabalhos, bjus e sucesso” CAMARGO, Maria Teresa
Arruda. 22 de setembro de 2015 às 00:15 horas52

“Há  artesãos  que  são  verdadeiros  artistas  !  Merecem  o  reconhecimento  da
profissão ! Vamos comemorar !” VITRAL, Mirian Helena Knibel.24 de setembro de
2015 às 11:20 horas. 53

Assim visto, o reconhecimento poderia transformar também espaços, como ruas,

feiras,  mercados,  nas  quais  muitos  do  artesão  e  artistas  plásticos  populares  estão

47Disponível em: <https://www.facebook.com/TSTJus/photos/a.456597837747933/933152626759116/?
type=3&theater>. Acesso em: 30/09/2015.
48 Idem.
49 Idem.
50 Idem.
51 Idem.
52 Idem.
53 Idem.
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alocados junto a trabalhadores que não são produtores direto da sua mercadoria. Por

efeito, os discursos oficiais salvaguardam a atividade dos riscos de mais debilidades pelo

reconhecimento, estabelecendo fronteiras–características. Os mecanismos de valorização

da  atividade  artesanal  não  só  circunscrevem que  há  lugares  que  sua  participação  é

legitima,  como  geraram um lugar  singular,  onde  a  questão  do  artístico  é  igualmente

afirmação e negação.

 Conectados aos aspectos mais utilitários na produção, mesmo na sua estética,

trabalhadores  de  modalidades  como  hand  made demonstram  insatisfação  de  serem

enquadrados nas disposições sobre o artesão. Essa recente categorização, inserida entre

as novas tendências do design  — outro turvo termo —, apresenta pouca diferença nos

seus critérios formais diferenciação do artesanato, afirmando na verdade, um movimento

de retomada as suas formas, caracterizando-se pela entrada de meios tecnológicos na

sua produção 54. A modalidade integraria técnicas como dobradura, recortes e bordados;

depois fotografada, editada e finalizada. A tecnologia aqui,  longe de descaracterizar o

processo artesanal, é uma ferramenta artística capaz de oferecer condições inovadoras

para composição da obra. 

“Mas  agora   "hand  made"  não  é  mais  isento...eu  pago  inss  como
autônoma....prefiro ..” - Adriana De Andrade Abreu, 11 de setembro de 2015 às
16:0555

       Retomando Becker, podemos entender a escolha deste afastamento por meio da

diferenciação entre “artesãos comuns” e “artesãos da arte”,

 No seio de um mundo do artesanato onde a estética enfatiza a utilidade e a
habilidade manual, e onde a produção se conforma com as exigências dos clientes
ou dos empregados que operam em mundos diferentes, constitui-se lentamente
um novo seguimento (Bucher,1962; Bucher e Strauss,1961). Os membros desse
novo segmento inflectem a antiga estética no sentido do belo e põem de pé as
estruturas  suplementares  que lhe  proporcionam uma maior  liberdade face  aos
empregadores.  Organiza-se uma espécie  de mundo da arte  em torno de suas
atividades, um mundo das artes “menores”. Esse mundo possui quase todos os
atributos  do  mundo  das  artes  “maiores”.  Tem  as  suas  exposições,  prêmios,
mercado de colecionadores, funções de ensino, etc. Nem todos os mundos dos
artesanato dão origem a esse tipo de segmentos artísticos (por exemplo, o mundo
dos  canalizadores).  Mas  quando  um  seguimento  artístico  emerge,  coexiste
amigavelmente com os seguimentos mais estritamente mais utilitários. BECKER,
Howard. Mundos da Arte. Portugal:Livros Horizonte,2010.

54Disponível  em:  <https://www.printi.com.br/blog/handmade-nova-tendencia-do-design?mkwid=s-
dc_pcrid_289303902408_pkw__pmt_b_slid__product__&pgrid=61023682489&ptaid=dsa-
19959388920&gclid=EAIaIQobChMIqfK84f7_3gIVjIORCh0OcABsEAAYASAAEgJk__D_BwE>.  Acesso  em
Janeiro de 2016.
55Disponível  em:  <https://www.facebook.com/TSTJus/photos/a.456597837747933/933152626759116/?
type=3&theater>. Acesso em: 30/09/2015.

79



O hand made mais próximo das experimentações da arte contemporânea, estaria

mais perto das concepções do Mundo da Arte, e assim, do tipo social do “artesão artista”.

Aqueles  mais  vinculados com a necessidade da venda,  desse modo com a seguinte

necessidade de permanecem vinculados aos ganhos do trabalho, estariam mais próximos

do  tipo  comum.  Essa  situação,  que  poderia  reanimar  os  sistemas  de  oposição  e  do

reconhecimento  sem  o  conhecimento  no  circuito  interno,  também  poderia  redefinir

relações  de  longo  prazo,  como  efeitos  pouco  harmônicos,  mesmo  com  o  peso  das

convenções. As conexões que o hand made pode estabelecer com o design e a moda, ou

seja,  das  ideias  sobre  exclusividade,  reproduzem  dinâmicas  de  classificação  do

artesanato  como  atividade  repetitiva  e  indiferenciada.  A tipologia  que  reintroduz  é  a

perspectiva do artista como sujeito singular, meio mágico, que deixa uma marca na peça

altamente diferenciada, mesmo que aqui, pela tecnologia. 

Ainda,  outro  ponto  de  dúvida  sobre  validade  da  profissionalização,  foi  o

questionamento de um trabalho que pudesse compreender tanto uma ocupação formal e

uma atividade prazerosa (lúdica, sensível), mesmo sendo um de seus produtores:

“Rsrsr se artesanato for profissao e a mais prazerosa do mundo...eu adooro kiki!!
”DAMASCENO, Aline.14 de setembro de 2015 às 13:00 horas56

Essa incompreensão é apenas diluída através do acionamento  do termo arte,

como  justificativa  para  articular  a  dimensão  criativa  do  trabalho,  elemento  que  seria

próprio desta profissão. É caracterização dos aspectos de imaginação e inovação que

uniformizam a atividade, produzindo por eles as possibilidades parâmetro de equidade e

valoração. Ao acionar sua especificidade frente aos trabalhos ditos mecânicos, o fator

criativo, alheio a pluralidades e manifestações que possa ter, passa a compreender um

elemento objetivo que serve para classificar ou não.

“Nossa como tem gente de mal com a vida! Artesão é criativo, inovador, inteligente
e acima de tudo agraciado com o dom da profissão e a pessoa se acha por que" ta
acabando com os comentários" fala serio!!!!!!!” HEGGLER, Eloah.31 de outubro de
2015 às 22:05 57

“Antonio,  sinto  muito  ,  mas  vem  pegar  agulha  e  linha  ou  barbante  ou  lã,  e
transforme em roupas de verão , inverno . colchas de cama , jogos de banheiro ,
panos de prato, e uma infinidade de artes , que é preciso ter o dom pra fazer , e
muito amor . mas voce tambem vai chegar lá .” APARECIDA, Flor.28 de outubro de
2015 às 16:5558

56 Idem.
57Disponível em: < https://www.facebook.com/TSTJus/photos/a.456597837747933/956645454409833/?
type=3&theater>. Acesso em: 30/01/16.
58Idem.
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“Como Antonio escreveu artesão não (é) profissão . Porque profissão qualquer um
Tem , mas Artesão tem que ter muita sensibilidade , ser pessoa do bem e ser
artista  ,  então  Sr  Antonio  não  é  pra  qualquer  um  .”  BENTHIEN,  Lola.3  de
novembro de 2015 às 00:0559

 Os critérios de avaliação do artesanato estariam permanentemente relacionados

ao mundo da arte, mas em outra lógica. Nesta estrutura, não é definido por uma oposição

definitiva entre arte e trabalho: as manifestações sobre a Lei do Artesão externalizariam

um movimento singular do capitalismo contemporâneo, em especial, se consideramos o

peso maior que ele pode adquirir com relação as praticas artísticas voltadas para venda.

O sentido mobilizado para direcionar o entendimento sobre a produção artesanal no Brasil

foi a primazia de uma função econômica. 

Desde de 2009, particularmente depois da instituição do MEI, o norte das políticas

públicas  que  busca   “promover  o  artesanato  e  a  empresa  artesanal”,  será  a  do

microempreendedorismo, isto é, do trabalhador que é um empresário; fundamentalmente,

um empresário de si mesmo. Junto a Pierre-Michel Menger (MENGER,2005), inserimos a

percepção  de  algumas  manifestações  dentro  do  que  o  autor  identifica  como  uma

metamorfose  do capitalismo,  uma mudança nas  formas de  trabalho contemporâneas,

marcadas pela introjeção de valores–dispositivos que organizam o campo artístico. 

 Deslocamento, ou ainda, ampliação do capitalismo atual, são chamadas cada

vez mais características como “originalidade”, “inovação”, “criatividade” para estabelecer

novos sistemas de valorização que tem como o fim seu crescimento endógeno. Essa

lógica qualitativa, efetua uma associação cada vez maior entre o trabalhador moderno e a

a figura social do artista, 

“o  nosso  tempo  não  é  mais  o  das  representações  herdadas  século  XIX,  que
opunham o idealismo sacrificial do artista e o materialismo do trabalho calculado,
ou  a  figura  do  criador,  original,  provocador  e  insubmisso.  Nas  representações
atuais, o artista é quase uma encarnação possível do trabalhador do futuro, com a
figura  do  profissional  inventivo,  móvel,  indócil  às  hierarquias,  intrinsecamente
fundamentado, tomados numa economia do incerto e mais expostos aos riscos de
concorrência interindividual e às novas inseguranças das trajetórias profissionais.”
MENGER,Pierre-Michel.  “Retrato do Artista enquanto trabalhador. Metamorfoses
do Capitalismo". Roma Editora. Lisboa, 2005. Pág.45

          Uma nova forma de relação entre arte e trabalho, que ressignifica a sua suposta

oposição substancial. Traços que antes afastavam arte e artesanato, a liberdade frente a

permanência da submissão as necessidades, tumultuam-se na atividade da venda, da

comercialização livre das produções simbólicas, reorganizando não só o acirramento da

mercantilização da vida e dos espaços, como pode tornar o ganho econômico até então

59Idem.
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rejeitado,  como  perspectiva  de  reconhecimento.  O  mundo  econômico  ao  contrário

(BOURDIEU,2005)  forma  que  ordena  o  campo  artístico  através  da  negação  da

necessidade,  é  uma estruturação  difícil  de  ser  realizável  com relação  ao  artesanato.

Porém, em vez de recusa–la, tomaria forma específica de uma relação que, mediando a

vinculação entre empreendedorismo e produção artística, recombinariam o fim último da

venda,  que  não  é  apenas  a  geração  de  capital  econômico,  mas  também de  capital

simbólico.  Nesse sentido, o reconhecimento formal  pela lei  atende as expectativas da

identidade ambígua que é o artesão, negociando simbolismos da sua dinâmica. Mas há

outras permanências.

Mesmo baseado na posição economicamente mais delicada do artesão, o seu

reconhecimento na lógica da metamorfose do capitalismo seria capaz de operar um novo

falseamento,  cujo  processo  institucional  alimenta.  O  Estado,  ao  introduzi-lo  como

microempreendedor,  contribui  para  a  latência  das condições estruturais  diferenciadas,

podendo relegar o insucesso ao ímpeto pessoal,  situação que participa em muita das

trajetórias desses produtores, alienando a participação de outras dimensões sociais.

“Porque embora o artista seja dono da sua voz, por exemplo, ainda assim, não
domina  inteiramente  as  condições  objetivas  do  seu  trabalho.  Trata-se  de  uma
espécie  de  trabalho  que  suporta  relações  sociais  contraditórias:  enquanto
possuidor dos meios de produção, este poderá até ser considerado capitalista,
mas,  segundo  Coli  (2006,  p.  235)  “um capitalista  precário,  mais  próximo  das
condições  do  trabalhador  assalariado  de  si  mesmo ou  assalariado  indireto  do
capital”.CERQUEIRA,  Amanda.  P.  C.O  artista  como  trabalhador.  VIII  Colóquio
Internacional Marx e Engles. CEMARX

A negociação face a face, a necessidade de crédito, uma carteira de identificação,

uma  escola  técnica,  situações  estranhamente  interpretadas  pelo  circuito  hegemônico,

podem aqui, configurar uma manifestação do domínio completo das competências por

parte desses agentes nas suas atividades, a exemplo de qualidade de sua produção,

além do ethos uma subjetividade positivamente empreendedora. Tanto o artesão como

trabalhador, como artista, ou ainda como empresário, é um produtor sozinho60. 

Mesmo situado num espaço com outros produtores, a figuração da sua atividade

é atravessada pela centralização e individualização que caracteriza o artista moderno.

Ainda que numa situação desprivilegiada, trabalha para sobreviver, mas trabalha para si.

É sujeito e guia da sua trajetória. É livre e disposto ao risco, considerado que sua ação

60 A escolha da palavra sozinho, em vez de individual, por exemplo, é proposital. O deslocamento dos
valores do campo artístico para outros espaços têm, como efeito, a positivação de um individualismo
como sinônimo de liberdade. No presente caso, o que queremos demonstrar é justo efeito contrário: a
precaridade  de  relações  que  um  trabalhador  vivência  quando  assim  classificado,  com  poucas  ou
nenhuma relação de solidariedade que existem nas relações trabalhistas quando em grupo. 
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não estão imediatamente ligadas a um patrão. Porém, segue submetido aos padrões de

gosto do público consumidor, que dinamizam as condições de canalização do processo

criativo: as decisões que envolvem a expressão material das fantasias, isto é,  o que e

como criará, apenas em condições mais anuviadas.

Num  processo  total,  compreendemos  uma  ebulição  contínua  quantos  aos

significados  que  a  categoria  artesanato  pode  acionar.  Apesar  de  um  trabalho  para

uniformizá-la,  mesmo  a  instância  do  Estado  não  é  capaz  de  solidificar  uma  única

interpretação.  O  processo  de  reconhecimento  da  profissão  artesã  também  pode  ser

identificado como a trajetória das disputas para a autonomização de um campo relativo a

esta atividade, que vivência um subespaço tanto em termos da arte, como do trabalho.

Abre também disposições para outros tipos de validação estética: marcado pela tradição e

afirmação utilitária, o artesanato transforma o movimento progressista da arte, valorizando

a prática naquilo que tem menor ruptura. O tradicional, folclórico e o milenar são ideias

que na sua atividade estão inseridas, produzindo a reanimação desses aspectos na sua

materialidade cotidiana. 

Resumidamente,  o  artesanato  não  se  define.  Seu  sentido  atribuído  é  própria

disputa, e o processo constitutivo que ela engendra. Sua classificação é mutável: apesar

de ser comumente entendido um posicionamento menor a ela no meio social, as esferas

classificativas não são apenas de ordem vertical, mas horizontais também. E isso quer

dizer  que seu peso é  relativo,  distinto  ao  momento  do jogo.  Sua interpretação é  um

momento da criação humana. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS: O SIGNIFICADO DO FLUTUANTE

O imaginário, portanto, é muito mais que o imaginário.[...] Abrange a existência do
homem em todos os planos e níveis, pois não nos limitamos a sentir ou aplaudir;
participamos , através de sinais que nos comunica a obra de imaginação, de uma
indefinível sociedade que há de vir. DUVIGNAUD, Jean. Sociologia da Arte. Rio de
Janeiro – São Paulo: Editora Forense, 1970.

Escolhemos fundar o  todo da analítica desta monografia como um processo de

fazer.  Foi  uma  necessidade,  reconhecida  a  continuidade  das  relações  para  além  do

recorte que uma pesquisa pode alcançar. Sua justificativa foi a percepção das mudanças

que  ocorriam já  nos  esquemas de  interpretação,  dada  uma nova  ideia  ou  refutação.

Atividade humana,  significante e  significativa,  é  um processo de fazer.  Nossas ações

fazem sentido, produzem sentido, por isso participam da construção da totalidade, mesmo

nos pequenos espaços. 

Como  a  citação  traz,  mesmo  aquilo  que  acreditamos  como  fruto  pessoal  e

inacessível da nossa psique, é algo que está relacionado ao mundo como espaço mais

amplo. E as práticas artísticas talvez sejam as atividades que melhor expressam isso: o

processo de sublimação permite a desprivatização dessas forças mentais e tornar-se-iam

compartilháveis. 

Contraditoriamente, também são as práticas que, dada o valor e sentido social

que são aplicadas a elas, tornam-se menos acessíveis a uma parcela considerável de

indivíduos, como se na natureza não estivessem a todos disponíveis as condições de

origem. Questionar as relações de poder que constituem essa percepção é um exercício

difícil. Talvez nunca concluível. Nas ciências sociais, somos objetos e sujeitos das nossas

análises. A reflexividade como prática de pesquisa, acaba sempre trazendo mais algum

ponto. E essa também é a nossa riqueza. 

Disto,  desde o começo escolhemos usar  a  palavra  flutuar. Por  saber  que ela

poderia fugir do comum da sociologia: muito leve para o peso que as estruturas sociais

têm. Por isto entendemos o quão boa ela foi, funcionando como lembrança permanente

que nossa leitura é apenas uma das muitas formas de ver, quanto útil para lidar com as

movimentações contínuas. 

O  que  pretendemos  trazer,  e  acreditamos  ter  feito  um  primeiro  passo  com

sucesso, foram essas relações ambíguas porque cheias de sentido, chamadas relações

sociais.  Reconhecemos que ainda faltam aprofundamentos e  uma ampliação sobre  a

situação politica que o país vivia no momento da coleta dos dados e como os mesmos
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poderiam ser ainda mais explorados em vista disto; germinando, fica para um segundo

passo da discussão. 

Não explicitado, mas posto como fértil plano de fundo, a transição entre a primeira

parte da pesquisa e o segundo rumo, nos garantiu nosso maior saldo: a oportunidade de

lidar  com  situações,  formas  de  ver  e  trabalhar  distintas,  em  momentos  diferentes,

moldando as condições de nossa metodologia. A situação do MAC e da exposição “Fique

a  Vontade”,  apesar  de  não  ter  tido  um  impacto  teórico  direto,  foi  base  para  que

sentíssemos a liberdade de trabalhar livremente com as categorias analíticas: os jogos

flutuantes percebidos foram nossa abertura,  mesmo que na época não tivessem sido

apreendidos  objetivamente.  Ao  longo  do  tempo,  pudemos  experimentar  e  assim

compusemos a lente do artesanato. 

Nossa pequisa, toda pesquisa, é como o início de um interminável. Afinal, uma

categoria, expressão, termo e até mesmo as relações, nos lembra Duvignaud, significam

muito  mais  do  que  elas  mesmas:  o  flutuar  do  artesanato  é  muito  mais  do  que  este

privilegiado momento. 
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6 ANEXO EXPOSIÇÃO FIQUE À VONTADE

Figura 5: Foto. Exposição Fique à Vontade. Zen Origami.

Fonte: Zen Origami blogspost.61 

Figura 6: Foto. Exposição Fique à Vontade. Zen Origami.

Fonte: Zen Origami blogspost.62 

61 Disponível em <https://zenorigami.blogspot.com/2014/06/fique-vontade.html>, acesso em 30/07/14.
62 Idem.
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Figura 7: Foto. Exposição Fique à Vontade. Zen Origami.

Fonte: Zen Origami blogspost.63

Figura 8: Foto. Exposição Fique à Vontade. Zen Origami
Fonte: Zen Origami blogspost.64

63 Idem.
64 Idem.
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Figura 9: Foto. Exposição Fique à Vontade. Zen Origami.
Fonte: Zen Origami blogspost.65

65 Idem.
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6.1 ANEXOS ARTESANATO: DECRETOS, PROJETOS E LEI

Figura 10: Imagem e PAB 1991, Brasil.

Fonte: Planalto.gov.com.br 66 

66 Disponível  em  <http:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/DNN/Anterior%20a%202000/1991/Dnn63.htm,
acesso em 30/04/16.
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Figura 11: Imagem e PAB 1995, Brasil.

Fonte: Planalto.gov.com.br67 

67 Disponível  em  <http://wwwhttp://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1995/D1508.htm.>,  acesso  em
30/04/15.
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Figura 12: Imagem e Lei do Artesão, Brasil.

Fonte: Planalto.gov.com.br68 

68 Disponível  em  <http://http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13180.htm>,  acesso
em 30/04/16.
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6.1.1 ANEXO DIÁLOGOS DAS POSTAGENS ARTESÃO/TST

Figura 13: Imagem. “#Direito do Trabalho”. Tribunal Superior do Trabalho – TST.

Fonte: Facebook. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO69 

69 Disponível  em:  <https://www.facebook.com/TSTJus/photos/a.456597837747933/933152626759116/?
type=3&theater>. Acesso em: 27/09/2015.
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Figura 14: Imagem. “#Direito do Trabalho”. Tribunal Superior do Trabalho – TST.

Fonte: Facebook. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO70 

Figura 15: Imagem. “#Direito do Trabalho”. Tribunal Superior do Trabalho – TST.

Fonte: Facebook. TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO71 

70 Disponível  em:  <https://www.facebook.com/TSTJus/photos/a.456597837747933/933152626759116/?
type=3&theater>. Acesso em: 27/09/2015.
71 Disponível  em:  <https://www.facebook.com/TSTJus/photos/a.456597837747933/933152626759116/?
type=3&theater>. Acesso em: 27/09/2015.
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