
 

 

 

IV SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

11 a 14 de novembro de 2015, UFG – Goiânia, GO 

 
 
 
 
 
Grupo de Trabalho 11 - CIDADES, CRESCIMENTO URBANO E 
SUSTENTABILIDADE.  

 

 

 

ARTESANATO: IDENTIDADE E TRABALHO 
 

Geruza Silva de Oliveira Vieira 

ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA UNIEVANGÉLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTESANATO: IDENTIDADE E TRABALHO 

   

A temática do trabalho gira em torno do processo e organização do trabalho em 
artesanato e a construção dos processos identitários pelos trabalhadores. O 
objetivo geral é analisar o processo laboral e a construção da identidade no 
trabalho em artesanato em Goiânia e no Brasil. Entre os objetivos específicos 
estão: discorrer brevemente sobre os fundamentos teóricos do surgimento do 
artesanato como forma de trabalho. Analisar a relação entre a forma identitária 
laboral e outras formas identitárias construídas na trajetória biográfica do 
trabalhador em artesanato. Analisar a divisão social do trabalho em artesanato 
e a construção do gênero entre trabalhadores em artesanato em Goiânia e no 
Brasil. Como metodologia foi utilizada uma abordagem quali-quantitativa, 
utilizando-se primeiramente bases de dados governamentais que continham 
dados sobre o trabalho em atividades artesanais, como o Censo do IBGE e a 
PNAD. Na etapa qualitativa empregamos entrevistas presenciais com artesãos 
e artesãs com o uso de gravador, a partir de um roteiro de entrevista.  
Palavras-Chave: Trabalho, artesanato; identidade; Brasil, Goiânia. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este artigo traz como principal direcionamento a reflexão sobre o 

artesanato como trabalho expresso por processos de identidade. 

Especificamente compreenderemos nesse momento algumas caracterizações 

da produção artesanal no Brasil e em Goiânia, breve histórico do artesanato 

em geral; o artesanato desenvolvido na cidade de Goiânia e o trabalho com 

artesanato a partir de um panorama sobre as formas identitárias e suas 

relações e a divisão social do trabalho.  

As escritas que seguem são fruto de pesquisas desenvolvidas 

especialmente no curso de Pós-Graduação nível doutorado em sociologia. As 

curiosidades, as investigações foram motivadas pelo desejo da busca 

intelectual em saber sobre a prática do artesanato enquanto trabalho. 

Emergem, inicialmente, as seguintes questões: como se desenvolve a 

organização e o processo de trabalho no artesanato e dos estilos de vida com 

ele envolvidos? Existe uma valorização subjetiva das atividades laborais na 

constituição da identidade do artesão? O artesanato que se faz atualmente em 

Goiânia e no Brasil se constrói sobre alguma identidade profissional? O 

trabalho em artesanato é informal e precário, em algum nível, em sua 

organização e condições de realização prática? Em relação à divisão sexual no 



trabalho com o artesanato, como ela se dá? Qual é o perfil do artesão goiano e 

brasileiro como trabalhador hoje? Como eles se apresentam como artesãos e 

profissionais frente à sociedade? 

 

1. OBSERVAÇÕES INICIAIS: BREVE HISTÓRIA E CARACTERIZAÇÕES 

DO ARTESANATO 

 

Através da pesquisa foram identificados elementos que nos 

permitiram apontar o artesanato como um trabalho informal, geralmente atípico 

e que pode envolver precarização das condições laborais. O artesanato como 

trabalho tem relação com a produção manual e a industrial. Como atividade de 

trabalho que tem raízes na figura do artificie, o artesanato se modificou junto à 

realidade do trabalho industrial, gerando uma nova forma, em que se deve 

importar com as demandas dos clientes e com as tendências econômicas do 

mercado e ao mesmo tempo com características singulares, como, habilidades 

manuais e criatividade. O artesão pode ser pensado além de sua condição. 

Pode ser compreendido como um artífice, uma categoria analisada por Sennett 

(2009), a que alude como um símbolo do desejo de realizar bem um trabalho 

pelo prazer de ver a coisa benfeita. Existe um artífice em todo artesão, nesse 

sentido, pois, este busca no desenvolvimento da sua habilidade artesanal, em 

longo prazo, se aperfeiçoar, amadurecer no que faz, não apenas imitando algo, 

mas desenvolvendo técnicas. Durante o seu fazer, o pensar amadurece, de 

forma que, o fazer não estará dissociado do pensar, em uma produção 

artesanal.  

O artesanato, segundo o ponto de vista do artesão, só é de fato 

artesanato quando está pronto para exposição e envolve um processo de 

produção, conduzido pelo trabalhador, que, poderá explorar os materiais 

necessários para tal. Antes disso, é um composto de materiais, que serão 

procurados e encontrados por cada artesão conforme a sua necessidade. A 

fase de exploração é uma primeira fase na pretensão de encontrar o melhor 

material para o produto que deseja criar. Assim que encontra e reúne os 

materiais, o artesão inicia a aplicação da sua criatividade e das suas 

habilidades. 



Junto às formas legitimadas e institucionalizadas que o artesanato 

encontra para se realizar nas sociedades, temos o entendimento sobre a 

tipificação do artesanato no Brasil. Os materiais recicláveis não constituem uma 

tipologia específica, dada a sua diversidade e possibilidade de enquadramento 

em outras tipologias. Inicialmente tem-se a matéria-prima natural de origem, 

animal, vegetal e mineral representado pela areia colorida; borracha; ceras, 

massas, gesso e parafina; chifres, ossos, dentes e cascos; conchas, escamas 

de peixes; couro, peles, penas, cascas de ovos, crina de cavalo; fibras 

vegetais.  

Kubrusly e Imbroisi (2011) apontam, por exemplo, que a técnica 

artesanal da cestaria é uma realização nativa brasileira e o crochê, o bordado, 

a renda, a tecelagem em tear de trama perpendicular são de origem européia. 

A tecelagem caseira tornou-se essencial para atender às necessidades 

domésticas. A técnica da tecelagem foi praticada nos engenhos no início da 

plantação de cana-de-açúcar no Nordeste, tornando-se uma atividade forte a 

partir do século XVIII em Minas Gerais com a descoberta das jazidas de ouro, 

pois, muitas famílias portuguesas ou descendentes delas se instalaram 

próximas a estes territórios dificultando o acesso às metrópoles; com isso, 

houve a necessidade de produzir tudo por perto, especialmente os tecidos de 

roupas.  

O crochê1, a renda e o bordado vieram das mãos das rainhas que 

praticavam o artesanato de agulha e linha. Segundo a história da Renda 

Renascença e da renda Irlandesa, trazidas pelas freiras da Irlanda para o 

Sergipe, a Renda Irlandesa se caracterizava pelo uso do lacê ou fitilho que 

serve de base para o trabalho feito com a agulha e desenvolvimento das 

formas de renda. Tem como suporte um papel grosso, onde é alinhavado o 

lace sobre um desenho, que, depois, é fixado em uma almofada ou travesseiro, 

para ser confeccionada a renda. Acredita-se que esta técnica foi ensinada a 

alunas das freiras, bem como, a escravas e empregadas pelas senhoras ricas, 

para que, produzissem suas peças de renda, utilizadas em toalhas de mesa, 

acessórios, ornamentos e roupas.  Hoje, é utilizada tradicionalmente na região 

Nordeste do Brasil: Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e 

                                                        
1
Palavra francesa crochet que quer dizer gancho que, significa a forma da agulha, conforme 

Kubrusly e Imbroisi ( 2011, p. 23). 



Bahia, havendo diferença no emprego da matéria-prima empregada e 

variações de feitura para a produção desta renda. Durante as pesquisas 

realizadas com os artesãos da cidade de Goiânia e pelos questionários 

enviados por e-mail a artesão cadastrados em várias regiões brasileiras, 

percebeu-se a intensa utilização das técnicas e materiais descritas acima.  

A partir de um trabalho realizado por um designer, Renato Imbrosi 

(2011), que atua também como um consultor em regiões brasileiras e no 

exterior, algumas características foram delineadas em algumas regiões do 

Brasil quanto à produção artesã, desenvolvidas pela motivação de projetos e a 

utilização marcante de algumas técnicas artesanais. Na região Centro-Oeste, 

como em Brasília, no Distrito Federal, tem-se grupos que se dedicam à 

produção artesanal tais: a Associação dos Artesãos de Planaltina, o grupo 

Agulha Mágica, Associação de produção artesanal de Santa Maria (Apas), Cia 

do Lacre e Panteras do Lacre2, dentre outros. Nestes lugares as principais 

técnicas utilizadas são o bordado, a cestaria e o crochê. Tem-se também, o 

grupo ArtFlora que, desidrata, trata e tinge flores e fibras do Cerrado. Em 

Campo Grande, estado do Mato Grosso do Sul, seria o crochê3. Em Primavera 

do Leste a 340 Km da Capital Cuiabá e Pedra Preta e Rondonópolis, estado do 

Mato Grosso, tem-se o projeto Algo D+4 e como técnica principal utilizada, o 

bordado. 

Na região Norte, nos municípios de Mateiros e o povoado de 

Mumbuca em São Fêlix e o povoado do Prata, no Jalapão, estado de 

Tocantins, há o desenvolvimento do Projeto Capim Dourado5, com a utilização 

principal da técnica da cestaria. Esta cestaria feita com capim dourado se 

desenvolveu inicialmente por todo Jalapão e logo foi se aprimorando com a 

                                                        
2
Antes de o grupo ter essa denominação, era chamado de Associação Moda e Tradição, 

fundada em 1997 por um grupo de mulheres que acrescentou em 2001, o nome de fantasia Cia 
do Lacre. Depois o grupo se dividiu em dois: Cia do Lacre e Panteras do Lacre. (KUBRUSLY e 
IMBROSI, 2011, p. 81). 
3
Desenvolvido pelo grupo de crocheteiras que produzem peças de bichos característicos do 

Pantanal tais: onça pintada, jacaré, capivara, arara azul, arara vermelha, colheiro, tuiuiú, 
piranha e sucuri. (Idem, p. 128). 
4
Constituído por dois grupos que produziram uma manta: o grupo Colônia de Mulheres, de 

Primavera Leste. Que tingiu e bordou usando o fio de algodão fiado pelo grupo Fibra do 
Cerrado, de Rondonópolis. (Idem, p. 131). 
5
Capim muito comum no Jalapão, típico de cerrado. Para utilizá-lo os artesãos esperam a fibra 

amadurecer até atingir seu brilho máximo e colhem antes que comece a secar e ficar 
quebradiça. Este capim dourado brota depois do fogo, culturalmente dito, depois das 
queimadas naturais do cerrado. Costuram o capim com a seda do buriti, que é um fio bem fino 
dessa fibra. (Idem, p. 136). 



inserção de pedrarias, com acabamento feito em metal dourado. O trabalho 

com o capim dourado se expandiu por diferentes localidades brasileiras, até 

por aquelas as quais o capim nem cresce. Na região Nordeste, tem-se em 

Monteiro, em Zabelê, em São João do Tigre, em São Sebastião do Umbuzeiro, 

região do Cariri, estado da Paraíba, pelo projeto A Paraíba em Suas Mãos, o 

desenvolvimento da técnica da renda Renascença. Este projeto teve como 

objetivo transformar o que já se produzia. As artesãs inseridas nesse projeto 

produziam peças leves e modernas, tirando o excesso de renda Renascença. 

 

2. ARTESANATO DA CIDADE DE GOIÂNIA.   

 

O artesanato em Goiás, especialmente em Goiânia, é bem 

diversificado e expressivo. Encontra-se artesanato exposto em vários locais da 

cidade, em feiras de bairros, em feiras especializadas para venda de produtos 

artesanais, como a Feira do Cerrado, em outras feiras: Feira do Sol6, Feira da 

Lua7, Feira Hippie8, Feira entardecer9, Feira Cora Coralina10, Cooperativa de 

Artesanato e Manufaturas do Estado de Goiás (localizada na praça do 

trabalhador em Goiânia-Goiás). Para compreendermos alguns aspectos sobre 

a identidade do artesão trabalhador da cidade de Goiânia, foi selecionada 

prioritariamente a Feira do Cerrado, por ser um espaço que, a predominância 

dos produtos é fruto do trabalho com artesanato, ou seja, há nesse ambiente, 

uma frequência de vendedores que são artesãos e vendem propriamente 

artesanato, bem como, outros artesãos que residem em Goiânia e possuem 

ateliês na cidade. 

A maioria dos trabalhadores artesãos da cidade de Goiânia está em 

áreas urbanas, com um total de 99,1%, sendo o restante em áreas rurais. Além 

desses artesãos ditos urbanos, que vendem e muitas vezes moram na cidade 

de Goiânia ou outras do Estado de Goiás, existem alguns poucos artesãos 

ditos rurais, os quais vivem no campo e em cidades do interior e fazem 

                                                        
6
Realiza-se aos domingos, na praça do Sol, setor Oeste, em Goiânia-Goiás. 

7
Realizada aos sábados na Praça Tamandaré, é dividida ao meio pela Avenida Assis 

Chateaubriand em Goiânia-Goiás. 
8
Acontece aos domingos ao lado da Rodoviária de Goiânia no Centro. Goiás. 

9
Realizada nas sextas-feiras no Cepal do Setor Sul, Rua 115, Setor Sul, em Goiânia-Goiás. 

10
Realiza-se aos sábados na Rua do Lazer ou Rua 8, no trecho compreendido entre a rua 3 e a 

avenida Anhanguera em Goiânia-Goiás. 



artesanato como um complemento de renda e por satisfação pessoal. É o caso, 

por exemplo, de Benedito, que segundo informações11, deixou de lado a 

enxada e o trabalho na lavoura para fazer balaios. À margem da rodovia que 

liga Trindade a Santa Bárbara no Estado de Goiás, ele vendia seus produtos: 

balaios, peneiras, cestas, cesto e esteiras. Em seu depoimento, o artesão 

comenta as mudanças nos tipos de materiais. Para ele, era possível usar a 

taboca, tipo de bambu flexível e moldável que crescia naturalmente nas matas. 

Por conta dos desmatamentos, contemporaneamente se tornou difícil de 

encontrá-la, tendo que substituí-la pelo bambu comum.  

Dentre os trabalhadores artesãos na cidade de Goiânia (Censo 

2010), a maioria é de mulheres, 54% e, 46% são homens, diferentemente do 

que ocorre no Brasil em geral, em que a maioria é de homens. A maioria 

considera-se da cor parda, com 49,4%, 47,2% declaram-se da cor branca e 

2,1% da cor preta, sendo o restante da cor amarela e indígena (1,3%). Todos 

os trabalhadores artesãos presentes em Goiânia entrevistados durante o 

Censo de 2010 declararam-se brasileiros. 

A respeito da escolaridade dos trabalhadores artesãos da cidade de 

Goiânia, 98,7% sabem ler e escrever, dado concorda com a situação no Brasil  

com um todo, como se viu atrás. A maioria frequenta o curso regular do ensino 

médio, (39,1%), outros 27% fazem o curso superior de graduação e há aqueles 

que fazem o curso regular do ensino fundamental, 15,1%; outros frequentam o 

curso de educação de jovens e adultos – EJA – ou supletivo do ensino médio 

(7%), especialização de nível superior (6%) e curso de educação de jovens e 

adultos – EJA – ou supletivo do ensino fundamental (5,7%).O nível de instrução 

desses trabalhadores é o médio completo e superior incompleto com 36% do 

total, logo, outros 26,8% possuem como nível de instrução o curso fundamental 

completo e médio incompleto, 30,1% são sem instrução e possuem 

fundamental incompleto e 7,2% possuem instrução de nível de curso superior 

completo.  

As peças produzidas por artesãos são comercializadas em feiras, 

lojas particulares, em ateliês próprios, em espaços criados para o incentivo da 

venda do artesanato na cidade, através de cooperativas, blogs, aplicativos de 

                                                        
11

História de artesãos retirada do Acervo da Biblioteca Municipal Cora Coralina na Avenida 24 
de outubro, na Praça Joaquim Lúcio, 66, setor Campinas em Goiânia-Goiás, 2012. 



redes sociais e sites especializados na venda de artesanato. Em Goiânia há a 

Casa do Artesanato12 um programa da Secretaria de Indústria e Comércio de 

Goiás (SIC) em parceria com o Ministério de Indústria e Comércio (MDIC), 

criado com a intenção de apoiar o trabalho com o artesanato na cidade, 

oferecer cursos, cadastramento, e disponibilidade de espaços para 

comercialização dos seus produtos. Ainda na organização estatal do 

artesanato em Goiás e particularmente em Goiânia, há o Programa Estadual do 

Artesanato Brasileiro ligado ao Programa de Artesanato Brasileiro, em nível 

nacional, comentado atrás. O SEBRAE-Goiás também apóia o artesanato da 

cidade, tendo parceria com a Casa Cor13 desde 2003, que tem como propósito, 

incentivar a profissionalização dos artesãos e designers goianos. Na cidade 

existem cooperativas que direcionam seus trabalhos ao artesanato, como a 

Cooperativa Bordana constituída por bordadeiras do Cerrado Goiano e a 

Cooperativa de Artesanato e Manufaturas do Estado de Goiás, bem como 

vários blogs que divulgam trabalhos em artesanato.  

Há algumas iniciativas desenvolvidas pelo Sistema S, como o 

espaço na mostra Morar Mais apoiado pelo SEBRAE-Goiás, dedicado à 

produção artesanal do estado de Goiás, com o propósito de disseminar a 

produção artesanal de Goiás e Goiânia. O objetivo do evento anual é 

apresentar projetos criativos que mostram soluções de fácil resolução para 

renovar a decoração de casas. Expõe peças de artesãos de municípios 

goianos, que participam de programas de capacitação do SEBRAE em Goiás.  

O trabalho em artesanato na cidade de Goiânia é desenvolvido em 

ateliês e possui uma dinâmica de horário individualizada, como se pode 

demonstrar em alguns casos. Muitos desses artesãos expõem seus produtos 

em feiras, como na Feira do Cerrado. Os ateliês são espaços que elegem 

como meios físicos para a produção das obras, como no caso de um artesão 

(PAULO, 2012), que faz peças em barro, em sua maioria peças religiosas 

encomendadas: “Tenho um atelier lá em Aparecida e tenho um forno a lenha, 

minha queima é bem rústica ainda, mas é grande forno, faço peças até 2 
                                                        
12

A Casa do Artesanato fica na Rua um, no centro de Goiânia, próxima à Praça Pedro Ludovico 
Teixeira e à Avenida Goiás. A Casa do Artesanato é chamada institucionalmente de Central do 
Artesanato e atende todos os artesãos do Estado de Goiás. 
13Evento que incentiva mostras de arquitetura, decoração e paisagismo.   

 

http://www.sebrae.com.br/uf/goias


metros, qualquer tipo de peça, se a pessoa tiver o modelo, eu faço bustos”. 

Todo o processo de construção dos artesanatos é realizado numa rotina de 

trabalho estabelecida pelos artesãos, que irá depender da obra a ser feita e da 

conciliação do tempo com outras formas de trabalho que alguns artesãos 

possuem. Verificamos que esse artesão trabalha nessa atividade praticamente 

o dia todo; o tempo gasto com a produção faz-se das oito horas da manhã até 

meia noite. Uma parte pequena desse trabalho é conduzida pela esposa, mas, 

grande parte apenas por ele: “minha esposa ajuda na pintura, mas o resto é eu 

sozinho, desde a preparação da argila, queima e tudo, às vezes, tem alguma 

restauração, pra fazer exposição, entrega”.   

Em outro caso, de uma artesã (RAFAELA, 2010), é ela mesma 

quem faz todo o processo e afirma que trabalha com a produção artesã, o dia 

todo, produzindo e vendendo peças decorativas utilizando-se do artesanato e 

com vários tipos de materiais para isso: “trabalho com pedras, madeiras, 

sementes e materiais não perecível em geral, tudo paus, papel, tecidos, couro, 

material não perecível todos”. Ela também possui um ateliê e expõe na Feira 

do Cerrado em Goiânia. Outro artesão (JOÃO, 2010) que trabalha com madeira 

em seu ateliê, utiliza pelo menos oito horas do dia em suas produções: “Eu 

trabalho oito horas por dia. Como eu trabalho aqui aos domingos (na Feira do 

Cerrado), às vezes na segunda-feira eu vou para o campo para carregar a 

madeira e levo uma vara de anzol e pesco, às vezes até poso e volto no outro 

dia, mas sempre trabalhando”.  

Uma artesã (MATILDE, 2012), que produz peças em tecido e areia, 

declara que parte do processo de pinturas das peças que fabrica é feita pelo 

esposo e o restante por ela mesma em sua residência que, é o seu ateliê: “Só 

com isso aqui, eu trabalho em casa mesmo. Meu esposo é artista plástico 

também, então me ajuda, ele inventa, ele mexe com arte também, fica nós 

dois”. O marido produz artesanato com pinturas e reserva por dia umas seis 

horas para o seu trabalho: “Por dia é uma média de seis horas, arte você não 

consegue ficar o tempo todo, a questão até de produção mesmo, você não 

produz. Se eu falar que é oito horas por dia eu acho que é uma faixa de seis 

horas eu, especificamente eu” (NETO, 2012).  

Em outro caso uma artesã (REGINA, 2012) que trabalha com capim 

dourado produzindo peças, afirma que utiliza o dia inteiro para suas produções 



durante a semana e aos fins de semana vende o que produziu. Pode-se 

compreender em outra situação de uma artesã (MORGANA, 2010), que produz 

peças esculturais em madeira e envolve-se com o artesanato totalmente em 

seu cotidiano. Além de ser professora de artes, também produz estas peças, o 

que para essa ela, o artesanato é uma arte inseparável do fazer de quem a 

está produzindo:  

 
Eu dou aula de artes, e produzo no meu atelier, então é 
flexível, tem essa flexibilidade, mas eu percebo que a minha 
rotina é assim até em sonho eu estou trabalhando (risos) 
porque eu não paro. Principalmente quando eu estou envolvida 
com algum projeto, é muito fácil eu começo a trabalhar e 
esqueço de comer, então você fica vivendo aquilo e acaba 
que... O bom que tem essa flexibilidade, mas você vive aquilo, 
então até dormindo eu vivo trabalhando.  
 
 

A artesã entrevistada Nilva (2012) gasta na produção de três 

sapatos de bebê feito na linha, “quatro horas sem parar. Eu faço três por dia, 

levanto bem cedo e vou dormir meia-noite”. Essa artesã possui ateliê em sua 

casa, vende para loja, própria e aos fins de semana expõe na Feira do 

Cerrado. Diz-nos que, a semana inteira produz os sapatos por encomenda e 

alguns sem ser encomenda e aos domingos, ao voltar da Feira do Cerrado que 

se encerra às 13h (treze horas), já começa a produção novamente. Para ela, o 

trabalho com artesanato faz-se o tempo inteiro.  

A rotina de trabalho enquanto artesão, conforme entrevista 

(ANTÔNIO, 2010) faz-se conciliada com sua rotina de trabalho como 

marceneiro. Segundo afirma, o artesanato é um trabalho, mas em conjunto 

com o trabalho da marcenaria. Ele produz peças em madeira inspiradas em 

figuras rurais, como carrinhos de bois, carrinhos do mel para pinga, cabacinha 

que é decorativa, oratório, engenho e pilão. Apesar de possuir uma marcenaria 

com um trabalho diário, também vende peças na Feira do Cerrado em 

artesanato com restos de materiais: “No meu caso, que a gente aproveita resto 

de material, coisas que estão virando lixo, que o pessoal usa para queimar, a 

gente usa”. O que se percebe quanto às rotinas de trabalhos dos artesãos é 

que eles desenvolvem suas rotinas livrando-se da imposição de uma jornada 

industrializada, com pontos e horários certos para marcar. Em sua rotinas 



solitárias, são donos do processo da produção no trabalho, cumprindo o horário 

mais especificamente na venda dos produtos, conforme o local.  

Os trabalhadores artesãos da cidade de Goiânia desenvolvem seus 

trabalhos em sua maioria (57,4%,) na ocupação de artesãos de pedra, 

madeira, vime e materiais semelhantes. Outros são joalheiros e lapidadores de 

gemas, artesãos de metais preciosos e semipreciosos, com 16,3%. Existem 

também com artesãos de tecidos, couros e materiais semelhantes (16%), 

redatores de cartazes, pintores decorativos e gravadores (4,7%) ceramistas e 

afins (1,0%) e por fim artesãos de outros materiais, sem estarem classificados 

nesses anteriormente descritos, com 4,5%.  

Esses trabalhadores artesãos possuíam grande parte deles, um 

trabalho apenas, com 96,5%, ou seja, o trabalho com o artesanato e 3,5% 

entre dois ou mais trabalhos. Nesse trabalho a maioria trabalhava por conta 

própria (69,6%), alguns eram empregados sem carteira assinada, 16,3% e 

outros eram empregados com carteira de trabalho assinada (13,1%) e não 

remunerados (1%). Situação semelhante ao que ocorre com os artesãos 

brasileiros. 

Em relação aos filhos, 28,4% dos artesãos trabalhadores em 

Goiânia não possuem filhos, 23,5%, possuem três filhos, 20,7% possuem um 

filho, 18,4%, dois filhos, 5,2% quatro filhos e 3,8% possuem entre cinco e oito 

filhos. Quanto ao estado civil dos artesãos trabalhadores da cidade de Goiânia, 

42,5% são solteiros ou solteiras, 37,5% casados (as) 7,7% estão na condição 

de divorciados (as), 7% são desquitados (as) ou separados (as) judicialmente e 

5,1% são viúvos (as). Aqueles que são casados 46,2% o foram pela união 

consensual, 26,2% pelo casamento civil e religioso, 19,9% apenas pelo 

casamento civil e 7,7% pelo casamento religioso. No que diz respeito à sua 

relação de parentesco ou de convivência com o responsável pelo domicílio, 

47,6% são os próprios responsáveis pelo domicílio, cônjuge ou companheiro 

(a) de sexo diferente (26,6%), 7,6%, filho (a) do responsável e do cônjuge, 9% 

filho (a) somente do responsável, 1,6% é pai, mãe, padastro ou madastra, 1,5% 

é irmão ou irmã, 1,2% outro tipo de parente e o restante (4,9%) são, 

conviventes, genro ou nora, enteado (a) e cônjuge ou companheiro (a) do 

mesmo sexo. Esse contexto nos demonstra que, a maioria dos artesãos de 



Goiânia são trabalhadores solteiros e entre os que casaram prevaleceu a união 

consensual e a maioria são os próprios responsáveis de seus domicílios.   

Verifica-se a partir dos dados, um contexto de trabalhos realizados 

pelos artesãos e artesãs antes de se legitimarem na atividade. Há casos de 

trabalhadores que abandonaram a antiga atividade de trabalho para apenas 

produzir artesanato e casos de alguns que, continuaram trabalhando como 

artesãos concomitante à atividade anterior.  

Em entrevistas com alguns artesãos em Goiânia pode-se notar que, 

antes de serem artesãos trabalhavam em marcenarias, ministravam aulas de 

artes, em estamparia de tecidos, na construção civil, com costura, em bancos e 

na área técnica da enfermagem. Outros continuaram, por exemplo, trabalhando 

na marcenaria ou ministrando aulas de artes e quando sobra um tempo durante 

o dia, desenvolvem o artesanato. Alguns narraram também que, vendo o pai, o 

amigo fabricando peças a mão, tiveram o desejo de produzir artesanato. Há 

também casos em que a busca por outra atividade de trabalho surgiu pelo fato 

da atividade de trabalho anterior vir a causar estresse. Importante entender 

que, em todas as conversas, mesmos ao estarem em outros trabalhos ou 

somente no artesanato, todos os artesãos revelaram que, existe acima de tudo 

uma vocação pela produção manual especialmente. Nesse sentido verificam-se 

algumas narrativas: 

 
Que eu mexo com isso (refere-se ao trabalho com o 
artesanato) aqui tem uns três a quatro anos, mas na verdade 
eu trabalho com marcenaria tem trinta anos, então isso já veio 
de sangue, porque meu pai fabricava carro de boi, com isso eu 
comecei, a gente trabalhava junto com ele e começava a fazer 
alguma coisa com aquelas pontas de tábuas que sobrava, daí 
por diante foi despertando a mente. (ANTÔNIO, 2010) 
 
Acho que desde que eu me conheço. (Quando perguntou-se 
quando começou a trabalhar com o artesanato) Engraçado, a 
criança tem essa afinidade com a criação, depois de certo 
tempo a gente vai perdendo isso. É algo que é natural, eu 
sempre tive essa afinidade mesmo em vários trabalhos 
diferentes: poesia, sempre gostei de cores, então assim, 
profissionalmente eu comecei... Eu fiz faculdade em Artes, e aí 
comecei desenvolver profissionalmente a partir daí. 
(MORGANA, 2010) 

 
 



A identificação de alguns elementos a respeito do artesão 

trabalhador brasileiro e do artesão trabalhador da cidade de Goiânia permitiu a 

sua caracterização como trabalhador do artesanato. Nos campos de 

investigação (Goiânia e Brasil) verifica-se artesãos trabalhadores que tratam a 

atividade como um trabalho que precisa acompanhar o mercado, mas que, ao 

mesmo tempo é um trabalho que exige muito o gosto pelo fazer.  

 

3. TRABALHO COM ARTESANATO: PANORAMA SOBRE AS FORMAS 

IDENTITÁRIAS E SUAS RELAÇÕES E A DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO.  

 

Observou-se durante a pesquisa um artesanato produzido com 

elementos variados quanto aos aspectos regionais. Há trabalhadores que 

desenvolveram suas identidades a partir apenas do trabalho com artesanato; 

outras as construíram com base em outras formas de atividade laboral. Há 

também os que construíam suas identidades de forma mais pragmática, 

administrando suas criatividades e habilidades com as tendências do mercado 

e criando laços de fidelidade junto a seus clientes, sem contar o apoio do 

Estado em seus trabalhos. 

Essa análise recai tanto sobre o sujeito artesão trabalhador, quanto 

sobre a própria produção artesanal, ao verificarmos que os artesãos 

trabalhadores, mesmo com elemento impulsionador do seu trabalho voltado 

para o gosto e vocação, acabam norteando sua produção pelo caráter 

econômico, ao produzir suas peças orientados pelos sentidos que os clientes 

darão à sua produção, sentido este motivado pelo aspecto econômico.  

O trabalho em artesanato apresenta-se historicamente como 

práticas de saberes e como profissão de ofício, mesmo caminhando junto ao 

trabalho industrializado e em muitos casos dependendo dele para finalizar sua 

produção. Possui características peculiares, tanto se referindo ao Brasil como 

na cidade de Goiânia, considerados os perfis obtidos nas bases 

governamentais, no survey por questionários on-line e pela análise das 

entrevistas. Conduz a uma identidade multidimensional, com elementos da 

forma identitária profissional, mas também da identidade cultural em sua 

composição.  



Os artesãos de forma geral agem orientados por fatores como, os 

disponíveis para trabalhar, os locais de exposição de suas peças e o 

envolvimento com a produção do início ao fim de suas obras. Observamos uma 

forma de produção do artesanato que revela influências regionais recuperadas 

pelos artesãos e concernentes ao meio social e cultural em que se encontram e 

trabalham. O artesanato se faz, dessa forma, com a mistura de elementos 

regionais marcantes que são inseridos numa outra realidade cultural, como no 

caso do artesanato encontrado na cidade de Goiânia.  

Há exemplos de artesãos que, desde sua infância e por influência da 

família, desenvolveram uma identidade para o trabalho com o artesanato e de 

forma geral todos os artesãos que entrevistamos possuem uma identificação 

com o trabalho que realizam. O mercado e o Estado são pontos que 

acreditamos, pela pesquisa realizada, serem parâmetros motivadores que 

orientam a produção do artesanato e participam na construção da identidade 

profissional do artesão. Existe por parte dos artesãos a consciência de um 

mercado restrito aos seus produtos e a ausência de incentivos vindos por do 

Estado à produção artesanal.  

Mesmo não existindo um mercado muito grande para produtos 

artesanais, há uma relação construída pelos artesãos de fidelização ao seu 

cliente e a busca por parte desses artesãos em sempre estarem 

acompanhando o que o mercado propõe. É fato que, não existe um mercado 

amplo para os produtos artesanais, entretanto, há um mercado específico, com 

um público específico que procuram pelo trabalho artesanal com suas formas 

singulares de produção que diferem das formas desenvolvidas pela produção 

industrializada dos produtos. Encontramos artesãs que nos demonstraram de 

formas definidas o que pensa sobre sua produção artesanal, a dinâmica 

existente do mercado atual e o processo de fidelização com seus trabalhos. Há 

a crença de que, se o trabalho com o artesanato for um fazer bem feito, criará-

se um público fiel a este trabalho. É uma forma de administrar o mercado, a 

criatividade e a autonomia do artesão.  

O artesanato produzido pelos artesãos os quais, pesquisamos, 

possui uma identidade profissional observada em características objetivas e 

subjetivas apresentadas. Primeiro, verificamos a presença de uma rotina de 

trabalho determinada por todos os artesãos na fabricação dos seus 



artesanatos, o compromisso em fazer o produto com habilidades manuais, 

dinamismo e criatividade, todos eles reservam parte do seu tempo diário e um 

local específico para criarem suas peças, possuem espaços especiais para 

expô-las e escolheram fazer o artesanato especialmente para tê-lo como um 

trabalho renda. O caráter subjetivo que forma a identidade profissional dos 

artesãos pesquisados está em sua valorização subjetiva do que propõe fazer 

enquanto trabalho. Passa pela dimensão estabelecida de uma prática de ofício, 

de vocação e de gostar do que faz, pela dimensão emocional e do bem-estar e 

pela identificação com o que se faz. Existe entre eles o prazer em fazer e o 

cuidado com a peça que produz muitos, assinam suas produções como forma 

de garantir exclusividade nos trabalhos.  

Direcionando-nos pelo objetivo principal desse trabalho, a análise do 

processo laboral e a construção da identidade no trabalho em artesanato em 

Goiânia e no Brasil, refletimos a questão da divisão sexual no trabalho com o 

artesanato e observamos que não há uma divisão preponderante entre homens 

e mulheres, mas visões diversificadas a respeito, de modo que, algumas 

artesãs preferiram o artesanato pelo fato de poderem trabalhar em casa e ficar 

mais próximo dos filhos, outras, trabalham com artesanato sem levar em 

consideração a dimensão doméstica e materna, alguns artesãos acreditam que 

o artesão não possui uma separação no fazer artesanato indicada pelo gênero, 

mas sim, preferências por materiais e tipos de artesanato gerenciadas pelo 

gosto de cada artesão. Portanto, o que ficou bem delineado enquanto 

conhecimento sobre a divisão sexual no trabalho com o artesanato é o fato de, 

não haver uma representação que delineasse um fazer laboral artesanal de 

artesãos e artesãs pelo gênero especificamente. 

Os artesãos se reconhecem na sociedade contemporânea como 

trabalhadores diferenciados, quanto às técnicas especiais que utilizam para 

produzir suas peças e em muitos casos até exclusivas de cada artesão, como 

trabalhadores que pelas suas produções serem manuais e exigirem um 

trabalho com mais detalhes e com mais tempo para cada produto possuem um 

produto com preço mais alto que os preços dos produtos industrializados. 

Reconhecem-se, assim, como profissionais que gostam do que fazem e 

concomitante a isso consideram o preço dos produtos industrializados, a 



demanda por produtos artesanais, os gostos e as tendências diversificadas 

apresentadas pelos diversos clientes. 

Os artesãos brasileiros e goianos desenvolvem uma cultura do 

trabalho associada a suas atividades laborais. Há uma identificação com o que 

se faz bem diferente da realidade do trabalho industrializado que possui traços 

repetitivos, mecanizados, homogêneos, em sua produção, proporcionando 

baixa identificação com o produto e até com o processo produtivo. A 

porcentagem de identificação com o trabalho artesanal é bem significativa nos 

dados colhidos através dos questionários: 92% declararam-se com 

identificação com a atividade laboral do artesanato, 3% não se identificam com 

o trabalho artesanal e 5% se identificam parcialmente. A identificação se 

desenvolve pelo pertencimento ao ofício, o qual requer além de saberes 

técnicos, saberes de ofício: o estabelecimento de uma relação entre 

conhecimentos técnicos, de natureza teórica e saberes práticos provenientes 

da experiência, bem como, pelo reconhecimento da sua produção. 

O trabalho com o artesanato proporciona mudanças no 

comportamento dos artesãos e artesãs em suas rotinas de vida e nas 

constituições familiares em vários aspectos. É o que nos mostra a opinião de 

alguns artesãos, quando questionados se o trabalho com o artesanato 

provocara alguma mudança em sua vida e interferira de alguma forma em sua 

estrutura familiar e em seu espaço doméstico, ou mesmo se havia provocado 

mudanças em suas rotinas profissionais, emocionais, pessoais. Dentre esses 

elementos ressalta-se a produção de condutas e visões diferenciadas 

expressas em melhorias do estado emocional e profissional do indivíduo e 

possibilidade de maior interação familiar e social. 

Nas relações de trabalho do artesão brasileiro encontram-se outros 

elementos relacionados à atividade laboral em questão. A partir dos 

questionários via e-mail pode se perceber uma consciência ecológica e coletiva 

de modo geral com o artesanato determinado, já que 55% dos artesãos e 

artesãs relacionam suas atividades com alguma questão social, principalmente 

aspectos relacionados à defesa e manutenção do meio ambiente. 

A partir dos depoimentos dos artesãos e artesãs retirados das 

respostas obtidas pelos questionários via e-mail e por meio de entrevistas com 

artesãos da cidade de Goiânia observou-se que o trabalho com o artesanato de 



maneira geral se mostra como um fazer que remete à subjetividade, algo do 

próprio artesão, uma realização pessoal pelo fazer artesanato, quando 

perguntados sobre os motivos que os levaram a escolher o artesanato como 

trabalho. A forma identitária biográfica para si permite-nos perceber o si 

narrativo de cada artesão, ou seja, como cada um se sente enquanto artesão, 

como cada trabalhador fala de si próprio numa narrativa pessoal.  

As respostas mais frequentes a partir dos elementos motivadores na 

escolha do trabalho com o artesanato (Quadro 2) giraram em torno da condição 

de escolha pelo trabalho em artesanato especialmente por gostar do que se 

faz, como se pode perceber em uma das falas: “Trabalhei muitos anos com 

confecção de roupas depois apaixonei pelo artesanato, o principal motivo é o 

amor ao que faço” (Questionário 4). Bem representada também ficou a escolha 

pelo artesanato como um dom, uma vocação: “Sempre tive vocação para isso, 

e minha família sempre trabalhou com artesanato” (Questionário 24). Outro 

elemento muito demonstrado pelas abordagens empíricas esteve no fato de se 

relacionar a prática do trabalho com a rentabilidade que ele produz. 

Os trabalhadores artesãos podem ser vistos também na forma 

identitária relacional para os outros, ao se pensar em suas inserções cada vez 

mais frequentes por conta do mercado, nas instituições que oferecem algum 

incentivo ao seu trabalho. Esta forma estatutária da identidade possibilita que 

os artesãos desenvolvam seu eu socializado com outros eus socializados, de 

forma que sua identidade nesse aspecto se forme por elementos 

institucionalizados.  

As feiras organizadas para exporem seus produtos acabam 

construindo laços institucionalizados entres esses artesãos, os organizadores, 

fornecedores, e entre os clientes, os quais passam a frequentar com alguma 

assiduidade esses locais, podendo até criar a fidelização aos artesãos de sua 

escolha. Há a construção de relacionamentos institucionalizados entre os 

artesãos com outros profissionais, pela necessidade de cada produto e de cada 

artesão. Os depoimentos de alguns artesãos demonstraram esta ideia, ao 

serem indagados sobre a forma de aquisição dos materiais utilizados para a 

produção dos seus artesanatos, predominante a aquisição dos materiais que 

utilizam para produção de seus artesanatos em lojas especializados e pela 

internet, variando de acordo com o artesanato específico. 



A forma identitária relacional para si é bem expressa nas narrativas 

trazidas pela pesquisa, pois, revelam o eu do artesão sendo constantemente 

construídos em socialização com outros eus-outros, produzindo a sua própria 

conduta e consciência. Ao desenvolver relações de trabalho para a aquisição 

dos seus materiais, os artesãos constroem suas preferências e seus significados 

para o trabalho na perspectiva dos outros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Podemos afirmar após pesquisa realizada, que a identidade do 

trabalhador artesão foi construída historicamente ao verificarmos a essência do 

artífice com um símbolo do verdadeiro artesão, a identidade foi formada por 

elementos culturais, sociais e laborais, o processo e organização do trabalho 

dos artesãos foram ao longo da história modificados, mas, continuam juntos ao 

processo e organização do trabalho industrial. É um trabalho diferenciado 

expresso sob várias formas identitárias.    

Mesmo se desenvolvendo como um tipo de trabalho com formas 

precárias e informais de existência, o trabalho com o artesanato realizado pelo 

artesão trabalhador, se faz com aspectos diferenciados do trabalho 

industrializado, existindo a ideia da fidelização e da produção manual no 

trabalho do artesão. Encontramos durante a pesquisa muitos artesãos que, já 

possuíam públicos esperados para suas peças.  

O artesanato produzido no Brasil e na cidade de Goiânia, revela-se, 

pelas observações empíricas e teóricas realizadas, se não apenas como uma 

estratégia de trabalho, de vocação laboral e de sobrevivência, mas compondo 

esquemas produtivos que convivem ao lado dos processos de produção 

industrial. Os trabalhadores em artesanato devem seguir as regras e normas 

do mercado, terem consciência da concorrência dos produtos industrializados 

quanto ao preço e rapidez de confecção, atentando-se às informações 

econômicas e de mercado que modelam o seu universo produtivo. 

Esses artesãos possuem a consciência dessa realidade e tentam 

conciliar os fatores concernentes ao mercado e os atributos da criação 

artesanal, atendendo ao gosto do cliente, administrando negociações de suas 

peças e procurando públicos que se interessam mais pelo artesanato do que 



pela produção industrial despersonalizada, em série. São conscientes de que 

não basta apenas produzirem suas peças, mas, devem estar conectados às 

particularidades territoriais, principalmente nos aspectos cultural e econômico.   
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