
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO

TAYS TORRES RIBEIRO DAS CHAGAS

“AQUI A PEDRA TEM VIDA”: UM ESTUDO SOBRE O
ARTESÃO DA PEDRA SABÃO

SÃO PAULO

2018



TAYS TORRES RIBEIRO DAS CHAGAS

“AQUI A PEDRA TEM VIDA”: UM ESTUDO SOBRE O
ARTESÃO DA PEDRA SABÃO

Trabalho apresentado à Escola de Administra-
ção de Empresas de São Paulo da Fundação
Getulio Vargas, como requisito para obten-
ção do título de Doutor em Administração de
Empresas.

Campo do Conhecimento: Estudos Organiza-
cionais

Orientadora: Profa. Dra. Maria José Tonelli

SÃO PAULO
2018



Chagas, Tays Torres Ribeiro das.
“Aqui a Pedra tem vida: um estudo sobre o artesão da Pedra Sabão /

Tays Torres Ribeiro das Chagas. – 2018
167 f.

Orientador(a): Maria José Tonelli
Tese (CDAE) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo.

1. Artesanato - Ouro Preto (MG). 2. Artesãos - Ouro Preto (MG). 3. Artes e
ofícios. 4. Artesanato - Aspectos econômicos. I. Tonelli, Maria José. II. Tese
(CDAE) - Escola de Administração de Empresas de São Paulo. III. Título

CDU 334.712

Ficha catalográfica elaborada por: Raphael Figueiredo Xavier CRB SP-009987/O

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP



TAYS TORRES RIBEIRO DAS CHAGAS

“AQUI A PEDRA TEM VIDA”: UM ESTUDO SOBRE O
ARTESÃO DA PEDRA SABÃO

Trabalho apresentado à Escola de Administra-
ção de Empresas de São Paulo da Fundação
Getulio Vargas, como requisito para obten-
ção do título de Doutor em Administração de
Empresas.

Data de aprovação:
03/12/2018.

Banca Examinadora:

Profa. Dra. Maria José Tonelli
(Orientadora) - FGV-EAESP

Profa. Dra. Andrea Poleto Oltramari -
UFRGS

Profa. Dra Carolina Machado Saraiva -
UFOP

Profa. Dra. Vanessa Martines Cepellos
- FGV-EAESP



Dedico esse trabalho aos artesãos de Santa Rita, os quais através da narrativa de suas
histórias, me possibilitaram compreender o trabalho artesanal em Pedra Sabão e a

construir essa pesquisa. Vocês produzem arte com as mãos e transformações no olhar de
cada um que tem a possibilidade de conhecer as relações estabelecidas com o trabalho e

com a própria Pedra.
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A Educação pela Pedra

Uma educação pela pedra: por lições;
para aprender da pedra, frequentá-la;
captar sua voz inenfática, impessoal
(pela de dicção ela começa as aulas).
A lição de moral, sua resistência fria
ao que flui e a fluir, a ser maleada;

a de poética, sua carnadura concreta;
a de economia, seu adensar-se compacta:

lições da pedra (de fora para dentro,
cartilha muda), para quem soletrá-la.

Outra educação pela pedra: no Sertão
(de dentro para fora, e pré-didática).
No Sertão a pedra não sabe lecionar,
e se lecionasse, não ensinaria nada;

lá não se aprende a pedra: lá a pedra,
uma pedra de nascença, entranha a alma.

João Cabral de Melo Neto



Resumo
Esse trabalho apresenta um estudo sobre a atividade artesanal em Pedra Sabão do distrito
de Santa Rita, pertencente à cidade de Ouro Preto, o qual possui como acervo cultural
dentre outras coisas, os produtos artesanais.A escolha do trabalho artesanal em Pedra
Sabão se deve ao fato dos produtos a ela relacionados possuírem maior expressividade social
e econômica, além de ser uma manifestação cultural secular na região. Esses produtos são
fabricados mediante o trabalho familiar, o qual acontece nas oficinas situadas nos quintais
das casas. Nesses espaços observa-se que a penosidade, a insalubridade e a precarização das
condições de trabalho se fazem presentes, além dos problemas econômicos relacionados com
o alto custo da matéria prima e das dificuldades de venda dos artefatos produzidos. Assim,
o que norteou as idas a campo foi buscar entender, mediante os obstáculos vivenciados pelos
artesãos, o movimento de saída e retorno para a localidade e para os trabalhos com a Pedra,
que acontece periodicamente com eles, e, portanto, compreender se é uma escolha, por parte
de cada um, perpetuar nas atividades artesanais em Pedra Sabão. Percebeu-se, a partir dos
códigos encontrados, que a relação existente entre os artesãos, o ofício e a Pedra transcende
as dificuldades atreladas ao trabalho artesanal. Foi possível notar que a percepção dessas
dificuldades é amenizada pela presença de outros fatores considerados importantes para eles,
tais como, a identidade, a gratidão e o prazer na atividade. Dessa forma, através da teoria
fundamentada nos dados, identificou-se o processo de aprendizagem da atividade artesanal,
o qual acontece desde a infância dos artesãos, como fator central para a consolidação
dessas relações e, então, para o sentimento de pertencimento à localidade, ao ofício e à
própria Pedra. São nos núcleos familiares, considerados a primeira comunidade de prática
de cada um deles, que os saberes, as habilidades, a criatividade e, portanto, a identidade
se constroem e se consolidam, transformando o jovem aprendiz em artesão e criando
uma trama, na qual essas relações se concretizam, sendo esse um trabalho permeado de
satisfação e orgulho por perpetuarem um saber fazer secular, que foi aprendido com seus
antepassados. É nesse núcleo familiar, nesse contato, no olhar sobre o trabalho do outro,
nas histórias contatadas e vividas e num processo geracional permanente de troca de
saberes que nasce o artesão e o desejo de imortalizar não somente a si mesmo nas obras
produzidas, mas toda uma geração familiar que nasceu e viveu da Pedra e para a Pedra.
Assim, permanecer na atividade artesanal em pedra Sabão é uma escolha, eles desejam
estar no trabalho artesanal, em contato com a Pedra e com tudo que ela lhes proporciona.
A pesquisa possibilitou a narrativa, pelos próprios artesãos, do seu universo de trabalho,
sensibilizando tanto o nosso olhar para a compreensão desse ofício, quanto de cada um
deles para a importância do que fazem, além promover mudanças significativas no agir da
própria coletividade.

Palavras-chave: Trabalho artesanal; Pedra Sabão, Processo de aprendizagem.



Abstract
This work presents a study on craftsmanship with soapstone in Santa Rita, district of Ouro
Preto, which cultural heritage includes, among others, handcrafted products. The choice
of artisan work with soapstone is due to the fact that the production has a significant
social and economic impact, in addition to being a secular cultural manifestation in the
region. Soapstone carvings are manufactured through family work carried out in workshops
located in backyards. In such spaces, the working conditions are painful, precarious and
insalubrity is present, in addition to economic instability related to the high cost of the
raw material and the difficulties of selling the artifacts produced. Thus, the purpose of
the field trips was to understand, through identification of the hardship experienced by
the craftsmen, the dynamics behind their exile and return to the locality and to the work
with the stone, which happens periodically among them, and therefore, to understand
whether it is a choice, a decision was taken by each one of the individuals, to perpetuate
soapstone crafts. From the codes encountered in this study, the relationship between the
artisans, the craft and the Stone transcends the difficulties associated with handicraft
work. It was possible to notice that the perception of these difficulties is softened by the
presence of other factors considered important for them, such as identity, gratitude, and
pleasure in the activity. Therefore, the theory elaborated based on the data collected in
the field suggests that the learning process of the craft was happened since the childhood
of the artisans, as a central factor for consolidating these relationships and, therefore,
for the sense of belonging to the locality, to the craft and to the Stone itself. It is in the
family nucleus, considered the first community of practice for each one of them, that the
knowledge, the skills, the creativity and, therefore, the identity are built and consolidated,
transforming the young apprentice into a craftsman and creating a network in which these
relationships are fulfilled; work permeated with satisfaction and pride to perpetuate a
secular practical knowledge learned from their ancestors. It is in this family nucleus, in this
contact, in observing the work of the other, in the stories told and lived and in a permanent
generational process of exchange of knowledge that the craftsman is born and the desire
to immortalize not only oneself in the work produced, but the whole family generation
born and living from the Stone and back the Stone. Consequently, pursuing soapstone
craftmanship is a choice made by the craftsmen. They wish to be in the craftwork, in
contact with the Stone and with all it provides them with. The research made it possible
to report the narrative by the artisans themselves of their work universe, sensitizing both
our eyes to the understanding of this craft, as well as each one of them to the importance
of what they achieve, besides promoting significant changes in the collective action of the
community itself.



Key-Words: Artisan work, Soapstone, Learning process.
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Introdução

A cidade de Ouro Preto, patrimônio cultural da humanidade, possui como acervo
cultural, dentre outros, os produtos artesanais, que são fabricados nos distritos da cidade
mediante o trabalho familiar. Os produtos resultantes dessa atividade de trabalho se
entrelaçam com o turismo, o qual tem forte impacto econômico na região e do qual
dependem os artesãos. A gama de produtos artesanais envolve o uso da Pedra Sabão, da
madeira de demolição e da taquara. Além dos bordados e doces.

Esse trabalho pretende estudar a atividade artesanal oriunda da Pedra Sabão, no
distrito de Santa Rita de Ouro Preto, por ser o produto artesanal com maior expressividade
social e econômica, além de ser considerado uma manifestação cultural secular na região.

O trabalho artesanal não se organiza nos moldes capitalistas da sociedade contem-
porânea. Nele está presente a figura do artesão, detentor dos meios de produção e dos
saberes que envolvem todas as etapas do processo produtivo e que contribuem para o
desenvolvimento de suas competências. Assim, as atividades artesanais representam as
singularidades do trabalho que se concretizam nos produtos, tornando-os únicos, mesmo
na repetição.

Na atividade artesanal, apesar da organização temporal e de execução do trabalho
ser realizada pelos próprios artesãos, as penosidades, as insalubridades e precarizações
do trabalho também se concretizam nesses espaços. Gonçalves (2015) nos mostra que o
trabalho penoso é a atividade que, conquanto, em princípio, não se consubstancie em
insalubre ou perigosa, causa sofrimento e dor, tornando difícil a execução do labor.

Nesse sentido, observa-se que inexiste uma divisão de tarefas que protejam as
mulheres e as crianças envolvidas nos processos operacionais; as jornadas de trabalho
são extensas; muitos artesãos trabalham desprotegidos das intempéries e há doenças
decorrentes das atividades desenvolvidas, tais como os problemas gerados pelos trabalhos
repetitivos e pela inalação e contato da pele com o “pó” da Pedra, o qual é um subproduto
gerado pelas atividades em Pedra Sabão.

No entanto, tem-se que a relação entre o adoecimento e a atividade de trabalho,
ou seja, a busca pelo nexo causal do adoecimento dos trabalhadores, se restringe a partir
do conceito de insalubridade, ocorrendo a possibilidade de sobreposicionamento entre
conceitos, limitando as análises e dificultando as caracterizações.

Ressalta-se, ainda, que muitos dos artesãos não são os donos dos locais de trabalho,
onde diversas atividades são terceirizadas, assim como nos modelos fabris capitalistas, o
que precariza ainda mais esses postos de trabalho.
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Segundo Schwartz e Echternacht (2007), compreender o trabalho exige acessar
as histórias das situações de trabalho, em suas interações sempre singulares entre a
atividade humana e os meios técnicos e sociais que configuram o viver e o trabalhar
em contextos específicos. Ainda de acordo com os autores, compreender a relação entre
trabalho e adoecimento é complexa, uma vez que o processo é específico de cada trabalhador,
envolvendo a historicidade do sujeito, a atividade, o ambiente e a organização.

Nessa perspectiva, pretendeu-se estudar, através da teoria fundamentada nos dados,
o que motiva os artesãos a perpetuarem suas atividades mesmo sob as condições difíceis de
trabalho. Esse questionamento se deve ao fato de considerarmos a existência de penosidades,
insalubridades e de condições precárias nos espaços de trabalho, além das dificuldades
oriundas desse ofício. Entretanto, após a primeira fase das entrevistas, notou-se que a
relação que os artesãos têm com o trabalho e com a própria Pedra transcende essas
dificuldades. Nesse sentido, tornou-se necessário redefinir esse questionamento, tal que
a nova pergunta de pesquisa a ser respondida, na segunda fase das entrevistas, foi: A
perpetuação no trabalho artesanal em Pedra Sabão é uma escolha?. Para tanto, buscou-se
compreender, também, o movimento de saída e retorno dos artesãos para as atividades
com a Pedra Sabão, tal que esse movimento além de se caracterizar como um ciclo que se
repete a cada nova geração, gerando receio por parte dos artesãos mais velhos, se relaciona
com o desejo de continuarem nesse labor.

Assim, o projeto se divide em 7 (sete) capítulos, de forma a buscar a compreensão
dessa atividade de trabalho e suas implicações. O Capítulo 1 traz uma revisão da literatura
referente ao trabalho artesanal: conceituações, sua relação com a cultura, implicações para
a saúde do trabalhador e os desdobramentos da atividade no Brasil. O Capítulo 2 aborda
o processo criativo dos artesãos, bem como o repasse geracional de saberes. O Capítulo 3
apresenta o município de Ouro Preto, o artesanato em Pedra Sabão e os trabalhos na
literatura relacionados com a Pedra. Além disso, nesse capítulo temos a apresentação do
problema de pesquisa. No Capítulo 4 tem-se a metodologia utilizada para a coleta dos
dados, para sua fundamentação teórica e a construção de uma teoria substantiva, bem
como a apresentação das comunidades foco da pesquisa e os dados que emergiram do
campo. O Capítulo 5 traz a análise e discussão dos dados e a teoria substantiva gerada. O
Capítulo 6 apresenta um projeto de extensão universitária que surgiu durante a construção
dessa tese. No Capítulo 7 tem-se a conclusão deste trabalho.

Justificativa e relevância da pesquisa
A história da atividade artesanal no município de Ouro Preto-MG, remonta ao

século XVIII, quando já existia a utilização da Pedra Sabão para a confecção de produtos
artesanais. Na época da colonização, a Pedra Sabão era utilizada artesanalmente para a
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fabricação de esculturas, peças de ornamentação e da própria construção civil.

Dessa forma, a história da Pedra Sabão se mistura à história do ouro a partir do
momento em que começa a ser utilizada como matéria prima para a construção de marcos,
alicerces, canalização de água e esgoto, pias e chafarizes, os quais são até hoje produzidos e
comercializados como artigos de decoração (BEZERRA, 2002). Existem, também, indícios
da utilização da Pedra Sabão como utensílio pelos primeiros indivíduos no continente
sul-americano: os indígenas da região Sudeste do Brasil.

O trabalho artesanal, concretizado na figura do artesão, é responsável pela criação
de uma identidade local, cultural e pelo trabalho, que reverberam não apenas nos próprios
artífices, mas também no próprio artefato enquanto arte, repleto de valores agregados,
produzidos e reproduzidos sob uma lógica de mercado diferente, para um público - interno
e externo à região – que buscam não somente seu valor utilitário, mas também estético,
criativo e artístico.

Proporcionar à sociedade, através desse trabalho, um olhar que transcende o
produto; um olhar que possa compreender toda a complexidade envolvida na relação
entre o artesão, o seu ofício e a Pedra; os saberes geracionais envolvidos; os processos
criativos que se constroem e se consolidam; as alegrias; as tristezas e as dificuldades
vivenciadas nessa atividade, tais como as penosas condições de trabalho e a difícil realidade
socioeconômica oriunda do trabalho artesanal, é de grande importância tanto para a
valorização da produção artesanal em Pedra Sabão, a qual gera um produto que agrega
uma dimensão criativa, simbólica e cultural na região dos inconfidentes, quanto para a
compreensão da perpetuação dos artesãos nessa atividade.

Torna-se importante mencionar que o trabalho artesanal em Pedra Sabão vem
sofrendo diversos riscos para garantir sua perpetuação: o alto preço da matéria prima
vendida pelas mineradoras; o alto custo e a dificuldade para a extração de forma rudimentar
do mineral nas próprias propriedades dos artífices; a produção em larga escala de artefatos
similares aos artesanais, com a massificação da produção; a fiscalização do trabalho nas
oficinas; a fiscalização do descarte do “pó” da Pedra Sabão; as dificuldades de gestão da
produção e as baixas relacionadas à venda dos produtos no distrito.

Nesse sentido, existe um movimento de saída e retorno para a atividade artesanal
em Pedra Sabão. Mesmo que alguns dos artesãos nunca tenham saído do distrito e da
atividade, tem-se aqueles que realizaram esse movimento, tal que em algum período de
suas vidas saíram do distrito e tiveram outros ofícios, mas depois retornaram. Há, também,
aqueles que saíram para trabalhar em cargos públicos, na busca por uma estabilidade
financeira, e, mesmo assim, continuam a desempenhar o papel de artesãos nas horas vagas.

As produções científicas brasileiras existentes sobre a atividade artesanal em Pedra
Sabão no município de Ouro Preto tendem a estar ligadas ao que é visível, ou seja, ao
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que pode ser medido, como o estudo das doenças típicas relacionadas com os subprodutos
gerados pelo artesanato, o processo operacional das atividades de trabalho, a extração da
matéria prima, a produção mais limpa e a relação entre determinada situação de trabalho
e as respectivas consequências tanto para a saúde do trabalhador, quanto para o meio
ambiente. Entretanto, as subjetividades da relação do artesão com a matéria prima e com
o ofício, passam despercebidas, de tal forma que, mesmo diante das diversas dificuldades
oriundas dessa atividade, esses movimentos de saída e retorno acontecem, o que nos instiga
a compreender se a perpetuação no trabalho artesanal em Pedra Sabão é uma escolha.

Entender essas subjetividades e essa escolha não foi, ainda, objeto de estudo e
pesquisa, fato que confere à presente proposta, um caráter de ineditismo.

Objetivo Geral

O objetivo geral do trabalho é compreender se a perpetuação no trabalho artesanal
em Pedra Sabão é uma escolha.

Objetivo Específico

Os objetivos específicos são: a) compreender as subjetividades da relação entre o
artesão, a matéria prima e o ofício; b) entender como a atividade de trabalho se constrói:
os saberes geracionais, o processo criativo e as experiências que se materializam nos
produtos artesanais; c) como acontece o processo de autonomia, levando em consideração
a construção de uma identidade originada por essa atividade artesanal e pela relação com
a matéria prima d) identificar quais as estratégias individuais e coletivas para gerir a
produção e os riscos que esse ofício vem enfrentando.
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1 O trabalho artesanal: definição, cultura e
desdobramento no Brasil

O trabalho é, não somente uma característica humana, mas, o traço fundamental
de toda a sociedade, ordenando-a e variando entre elas ao longo do tempo. Portanto,
não é possível separar a vida no trabalho da vida pessoal, é um todo indispensável,
em que todas as partes se comunicam de maneira permanente, sendo a relação entre
o homem e o seu trabalho permeada de saberes, experiências, valores, enfim, história
pessoal que se concretiza por certa qualidade de aspirações, de desejos, de motivações e de
necessidades psicológicas, que integram a história passada do indivíduo, conferindo a cada
um características únicas e pessoais (DEJOURS et al., 2007).

Assim, o trabalhador situa-se em uma trama de relações que estruturam a sua
existência e propiciam a construção de uma identidade coletiva e pessoal, sejam elas:
relações de trabalho, institucionais, de proteção social, de organização espaço-tempo; de
sentimento de pertencimento a um grupo, a uma classe, a um sindicato; à possibilidade de
constituir família, etc (BARROS; NOGUEIRA, 2007).

Santos, Machado e Castro (2011) afirmam que o trabalho é o elemento mediador
entre a esfera da necessidade individual e da realização social, tomando-o como ação
humana propositada, ato criador do homem. O trabalho serve para que os homens criem
algo, desenvolvam suas habilidades e se desenvolvam enquanto seres humanos por meio
da cooperação, proporcionando uma melhor qualidade de vida em sociedade (SANTOS;
MACHADO; CASTRO, 2011).

Morin, Tonelli e Pliopas (2007), após uma pesquisa realizada com o objetivo de
compreender quais os sentidos do trabalho, considerando que o trabalho ocupa um lugar
central na vida das pessoas e das sociedades industrializadas, afirmam que é necessário
que a atividade laboral dê prazer para quem o exerce, proporcionando a sensação de
superar desafios, além do reconhecimento, por parte do executor, de sua contribuição e
responsabilidade no trabalho executado.

Dourado et al. (2009), acrescenta às reflexões sobre o trabalho, que a significação
profunda do trabalho é própria para cada indivíduo e criada com base nas formas particu-
lares desenvolvidas por cada sujeito. Assim, o sentido do trabalho é entendido como uma
estrutura afetiva que engloba, além do significado individual, o significado coletivo e social
do trabalho; a utilidade da tarefa executada; a auto realização e a satisfação; o sentimento
de desenvolvimento e evolução pessoal e profissional e a liberdade e autonomia para a
execução das tarefas (DOURADO et al., 2009). Portanto, para as autoras, são as interco-
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nexões entre as instâncias econômica, política, ideológica e psicológica que influenciam o
fenômeno individual de atribuição de sentido à ação laborativa.

Ao agir sobre o mundo de maneira intencional, o homem pode transformar a
realidade e imprimir sua marca em um processo irreversível, no qual sujeito e mundo
jamais saem iguais (RABELO; CASTRO; SILVA, 2016). Nesse sentido, entendendo o
homem enquanto ser social, constituído pelo trabalho, que é a objetivação das diversas
subjetividades humanas e, sendo a atividade laborativa, o lócus onde o homem satisfaz suas
necessidades e se desenvolve socialmente, pode-se atribuir ao trabalho uma importância
central na vida dos sujeitos. Essa centralidade está atrelada à importância dada ao
trabalho na vida das pessoas e na escolha de quais esferas da vida são preferidas, assim
é possível perceber a importância do trabalho quando o mesmo é equiparado a outras
esferas consideradas importantes e centrais, tais como a família, o lazer, a religião e a
comunidade (GRANGEIRO, 2015).

O trabalho deve, portanto, nos permitir ocupar um lugar social, sendo uma opor-
tunidade de reconhecimento, não somente pelo que se faz, mas pelas nossas características
e jeitos de ser, fortalecendo a identidade individual e as relações sociais e proporcionando
sentido à existência, além de gerar alguma contribuição social.

Nessa perspectiva, temos no trabalho artesanal a possibilidade de realização e
estabelecimento do sujeito como ser ativo e responsável pela própria construção de identi-
dade, sendo ele uma atividade que confere aos artesãos satisfação e sentido naquilo que
produzem (SANTOS; MACHADO; CASTRO, 2011). O fazer artesanal possibilita exercitar
a criatividade e o prazer no trabalho, desenvolvendo habilidades, aprimorando saberes e
estabelecendo uma íntima relação com a própria atividade, a matéria prima, a cultura, o
lazer e a localidade (FISCHER; SOARES, 2010).

O trabalho artesanal se configura, então, como uma atividade repleta de identidade
tanto com o trabalho, quanto com a matéria prima; com significados e sentido para seus
artesãos; com tradições e saberes geracionais que são repassados nos núcleos familiares e
onde tem-se o fazer humano bem feito e com forte engajamento corporal-moral-afetivo,
sendo ao mesmo tempo um conceito e uma prática (DAVEL; CAVEDON; FISCHER, 2012).
Ele está presente desde os primórdios de toda a história humana com a criação e produção
manual dos diversos objetos que facilitavam o dia-a-dia, atendendo às necessidades básicas
da existência humana e possibilitando a concretização de uma vida social.

Essa atividade se configura, também, como uma manifestação cultural de um povo,
de uma localidade, de uma cidade ou de um país (FISCHER; SOARES, 2010), guardando
forte relação com a tradição do local em que é produzido e contribuindo para a criação e
consolidação de uma identidade cultural.

Pode-se dizer que o artesanato é fruto de um trabalho autônomo e vivo, onde cada
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artesão tem uma história para contar e cada arte ou produto feito tem um significado
particular, imbuído de memória, resgate e identidade (BRANDÃO; SILVA; FISCHER,
2013). Assim, o objeto produzido pertence a quem o produziu, possuindo um valor agregado
insubstituível: a marca da mão do homem, onde a máquina, se utilizada, será apenas
ferramenta nunca fator determinante para sua existência (CÓRDULA, 2013).

Torna-se importante enfatizar que o artesanato não é somente um meio de sobre-
vivência, é uma atividade repleta de riquezas, quando compreendemos que ela demanda
habilidades e capacidades específicas, não apenas manuais, mas, também, criativas. O
artesanato proporciona ao homem a dialética de transformar a matéria e de se transformar
nela, vendo-se na matéria transformada e se auto realizando. Assim, cada obra de arte
possui uma individualidade impossível de ser obtida com a produção industrial, pois
resgata e reproduz a cultura e a tradição de um povo.

1.1 Conceituações sobre o trabalho artesanal
De acordo com Pereira (1979), o vocábulo artigiano, que significa artesão, originou-

se na Itália no século XV, originando no século XIX a derivação artigianato, a qual significa
regime de trabalho dos artesãos, sendo ele uma atividade pré-industrial.

O vocábulo artesanato surgiu em outros idiomas, derivado do neologismo francês
artisanat, em 1920, e nos dicionários da língua portuguesa por volta de 1940, posteriormente
à Revolução Industrial, quando a indústria originou não apenas uma outra maneira de
produzir os objetos, mas também o ritmo de sua produção (PEREIRA, 1979).

O trabalho artesanal é a conexão entre o passado e futuro, construindo-se no presente.
Para Sennett (2009), ele é não somente um saber, um conhecimento em profundidade e o
desenvolvimento de uma habilidade, mas, também, essencialmente mental, onde fazer é
saber e fazer, trabalhando de forma constante e indissociada.

Esse ofício não se organiza nos moldes da organização do trabalho das sociedades
capitalistas contemporâneas, pois o artesanato é considerado uma atividade humana
socializada, não engendrada nos moldes de um trabalho mercantil, sob a perspectiva do
emprego, o qual, inserido em uma lógica de mercado supostamente autorregulador, tem
como regra o lucro (NOUROUDINE, 2011).

O artesão é gestor do processo e do ritmo, sendo dono do seu tempo, do seu espaço
e dos resultados de sua produção. Assim, ele tem uma visão completa do seu produto,
fazendo o seu próprio horário, determinando sua produção e seus meios para alcançar as
metas que, eventualmente, impõe a si mesmo (CÓRDULA, 2013).

De acordo com Davel, Cavedon e Fischer (2012), a atividade artesanal envolve
princípios que a sociedade industrial e pós-industrial buscou desqualificar, considerando-os
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como arcaicos e ultrapassados. Esses princípios estão relacionados à cultura, à materialidade
e à territorialidade, os quais são fonte de vitalidade do artífice e de seu processo laboral.
O princípio da cultura se refere aos fazeres artesanais enquanto práticas culturais de
determinado povo, “sendo configurados por e configurando símbolos, representações,
rituais, valores, etc., onde a cultura é o ponto de partida e o resultado da materialização
das obras artesanais” (DAVEL; CAVEDON; FISCHER, 2012, p. 2).

O princípio da materialidade, segundo Davel, Cavedon e Fischer (2012), está tão
relacionado ao íntimo conhecimento dos materiais que serão trabalhados que, ao criar, o
artesão precisa aceitar não somente as limitações materiais, mas também aprender adaptar,
criar e recriar. Sennett (2009) acrescenta à discussão sobre o princípio da materialidade que
interessamo-nos, particularmente, pelas coisas que podemos modificar, assim, os esforços na
execução de um bom trabalho dependerá da curiosidade frente ao material de que dispomos,
ou seja, é o pensamento girando em torno de três questões básicas: a metamorfose, a qual
se refere a mudanças de procedimentos e composição; a presença, com a marca pessoal do
fabricante no objeto e a antropomorfose, que ocorre ao imputarmos qualidades humanas à
matéria bruta, ou seja, às coisas inanimadas.

Um ponto importante do princípio da materialidade está relacionado à corporalidade,
que se refere à conversão das informações e das práticas em conhecimento tácito e sensível,
onde o saber fazer artesanalmente está relacionado a uma aprendizagem que não é somente
um processo idealizado mentalmente, mas incorporado pela destreza física e estética do
artífice mediante a obra em construção (DAVEL; CAVEDON; FISCHER, 2012).

Existe uma relação interna entre o artesão e o que ele faz, desde a imagem que
inicialmente se forma até o produto acabado, que vai além das meras relações legais de
propriedade e torna a disposição do artesão para a execução de seu trabalho espontânea e
exuberante (MILLS, 2009). Assim, o autor nos mostra que mesmo que o artesão tenha
uma imagem do produto acabado e não o faça inteiramente, ele vê o lugar de sua parte
(habilidade e suor) no todo e, então, compreende o significado de seu esforço em termos
desse todo.

Ainda na perspectiva da corporalidade, temos no “fazer com as mãos” a autenti-
cidade do artesão, pois não é possível reproduzir os artefatos de maneira padronizada,
cada peça reproduzida não é repetida, tem uma certa singularidade, são únicas e não se
limitam ao utilitarismo, podendo ser alvo de contemplação por representarem uma cultura
diferente (OLIVEIRA; CAVEDON; FIGUEIREDO, 2012).

O autor salienta que embora as representações sociais das técnicas artesanais
estejam associadas ao trabalhar com as mãos, para os artífices a técnica é importante, mas
ela não é o limite de sua produção, é um meio para auxiliar na capacidade de criar, não
estando associada à lógica da eficiência ou da padronização, mas ao conhecimento de suas
atividades e às formas da matéria prima a serem trabalhadas.
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Sennett (2009), fala da técnica enquanto questão cultural e não como um procedi-
mento maquinal. Assim, mesmo que a técnica tenha má fama e possa parecer destituída
de alma, ela não é vista dessa forma pelas pessoas que adquirem nas mãos um alto grau de
capacitação, para o artífice ela estará sempre intimamente ligada à expressão (SENNETT,
2009). São os seres humanos produzindo cultura através das mãos.

Por fim, o outro princípio abordado por Davel, Cavedon e Fischer (2012) é o
princípio da territorialidade. Ele está relacionado à localidade, à comunidade em que o
artesanato acontece, tal que os territórios produzem não apenas modos de ser, mas também
modos de fazer.

A territorialidade envolve as especificidades que tornam cada local único pelo
artesanato produzido, tal que o fazer artesanal é, também, responsável pela sua construção
(FERREIRA; HELAL; PAIVA, 2016). Assim, a inspiração para a realização desse ofício
vem de sua história, da conjugação dos fatores étnicos, culturais, econômicos, sociais e
ambientais, os quais modelam o cotidiano do artesão (SILVA, 2006).

Para Fischer e Soares (2010) critérios como a paixão criativa, onde o artesão
exercita sua criatividade e sente prazer em trabalhar no seu ofício; a aptidão básica manual,
que se trata da competência motora do indivíduo; a liberdade de criação, seja ela na
tecnologia empregada, na matéria prima utilizada e, também, no ritmo da produção; o
autodesenvolvimento, com o aperfeiçoamento da peça em termos estéticos e técnicos; e a
íntima relação entre cultura, trabalho artesanal e este com o lazer definem a atividade
artesanal.

Torna-se importante mencionar que essa relação entre a cultura e o artesanato
reforça sua relevância em representar a cultura popular local, contribuindo para a identidade
de uma determinada localidade e, ao relacionar o trabalho artesanal com o lazer, os autores
mostram que a esfera do trabalho se confunde com a esfera do ócio, sendo que o artesanato
é muitas vezes citado como distração, o que se configura como uma abordagem simplista
e preconceituosa em relação ao trabalho artesanal, quando o consideramos como uma
atividade repleta de riquezas e saberes.

Carvalho (2016, p. 17) reforça a discussão ao mostrar que a atividade artesanal,
até 2015, estava inserida no contexto do não-profissional, configurando-se de fato como
uma ocupação e não como uma profissão e, segundo o autor, “a principal diferença entre
profissão e ocupação é que, na profissão, existe um processo instituído que lhe confere
reconhecimento social por intermédio de saberes constituídos em instituições criadas com
esse fim”. Gyarmati (1975) contribui com essa definição abordando a existência de leis e
regulamentações que protegem os profissionais de uma determinada categoria profissional,
impedindo que os indivíduos, os quais não as pertencem, possam exercer aquela atividade.
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Em outubro de 2015, foi sancionada a lei no13.1801 que regulamenta o trabalho
artesanal, o qual deixa de ser considerado uma ocupação e passa a ser legalmente conside-
rado uma profissão. Essa lei define uma política específica no âmbito da União definindo
diretrizes básicas que valorizem a identidade e cultura nacionais, linhas de crédito, in-
tegração da atividade com outros setores, qualificação permanente dos artesãos, dentre
outros.

No entanto, observa-se que ainda existe a visão dessa atividade apenas com carac-
terísticas de ocupação, o que afasta seu viés de profissionalização e reforça ainda mais esse
olhar preconceituoso (CARVALHO, 2016). No trabalho artesanal, assim como as outras
profissões, existem diretrizes para o desenvolvimento de competências específicas, as quais
ocorrem durante o processo de aprendizagem social no qual os artesãos estão inseridos
(FERREIRA; HELAL; PAIVA, 2016), conferindo-lhes as qualificações necessárias desse
ofício.

Davel, Cavedon e Fischer (2012) traz a reflexão de que a atividade artesanal, o seu
saber fazer, transcende essa discussão sobre a separação entre ocupação e profissão, pois o
artesanato tem o poder de imprimir nos objetos, nas atividades e nos processos necessários
para sua concretização, marcas profundamente humanas. Ele está, portanto, impregnado
de orgulho e auto realização, guardando os traços individuais do artesão e tornando as
peças sempre originais e singulares.

Os artífices se orgulham da evolução de suas habilidades, tal que a simples imitação
não gera satisfação duradoura e a lentidão do tempo artesanal, ao invés da busca de
resultados rápidos, é fonte de satisfação (SENNETT, 2009). Consequentemente, de acordo
com o autor, a prática se consolida, permitindo que o artesão não somente se aposse da
habilidade, mas também exerça o trabalho de reflexão e imaginação sobre aquilo que está
fazendo.Assim, o orgulho pelo próprio trabalho está no cerne da habilidade artesanal,
como recompensa da perícia e do desempenho (SENNETT, 2009). Porém, mesmo que essa
perícia recompense o indivíduo com o orgulho pelo seu trabalho, ela não é uma recompensa
simples.

Assim, essa atividade simboliza no homem a vontade de realizar algo, simplesmente
“pelo prazer da obra bem-feita e por todo o sentido/sentimento que engloba” (DAVEL;
CAVEDON; FISCHER, 2012, p. 1).

Contudo,

O artífice frequentemente enfrenta padrões objetivos de excelência que são
conflitantes, o desejo de fazer alguma coisa pelo simples prazer da coisa
benfeita pode ser comprometido por pressões competitivas, frustrações
ou obsessões (SENNETT, 2009, p. 19).

1 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13180.htm>

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13180.htm
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Chiti (2003), contribui com a discussão referente à conceituação do trabalho
artesanal, transcendendo as características relacionadas ao ofício. O autor discute não
somente a atividade artesanal, mas também as características necessárias ao objeto,
as quais o definem como artesanato. Assim, para o autor, esse ofício deve apresentar
manualidade, tal que a atividade manualizada deve ser predominante, com o uso restrito
das ferramentas, humanizando o objeto e conferindo identidade a ele. Já os artefatos, devem
ter funcionalidade, utilidade e aplicação prática; seriação, com capacidade limitada pelo fato
das peças serem produzidas com as mãos; intenção estética e decorativa; perdurabilidade;
tipicidade, possuindo historicidade, tradição e cultura; e tridimensionalidade.

O artesanato deve ser, então, um objeto de uso prático, utilitário, acessível e
tangível, não devendo ser confundido com os objetos de contemplação e de estímulo
à emoção, os quais são peças únicas, consideradas obras de arte, onde as réplicas são
permitidas para redução de volume, favorecendo as minimizações e seriações típicas do
artesanato (SILVA, 2006).

Colombres (2007) nos mostra que características dos artefatos artesanais tais como:
a utilidade, a funcionalidade e a seriação em pequena escala, são aceitas em diferentes
regiões, países e continentes, permanecendo inquestionáveis ao longo do tempo. Assim, Silva
(2006) afirma que a distinção entre o artesanato produzido em determinado território, o que
lhe confere originalidade e exclusividade, é basicamente a forma de conceber e produzi-los,
de acordo com a interpretação da cultura e da trama da história local, favorecida pela
utilização de matéria prima também da localidade.

1.2 O trabalho artesanal: arte e identidade
O trabalho é uma das maneiras de se dialogar com o meio social, sendo considerado

fator estruturante não somente da vida social, mas também psíquica do homem, além de
base essencial para a construção da sua identidade (LIMA, 2002).

Por meio do trabalho o homem dialoga com o seu tempo, permitindo a criação de
si e do meio em que se vive. Ao agir sobre o mundo intencionalmente, o homem transforma
a realidade e imprime sua marca em um processo irreversível, no qual sujeito e mundo
jamais saem iguais (LIMA, 2002).

Segabinazzi (2007) corrobora essa reflexão colocando que a relação entre o homem,
como produtor, e o mundo social, seu produto, é dialética, onde um atua reciprocamente
sobre o outro.

Através do trabalho artesanal, o indivíduo pode criar sua cultura e sua história,
pois essa atividade representa a materialização das subjetividades do artesão, cada um
com sua história para contar e cada arte ou produto feito com um significado particular
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(SILVA, 2006). Isso nos remete à ideia de ser o artesanato um processo criativo e gerador de
valor simbólico, em que os artefatos têm como fonte de inspiração, ainda hoje, as crenças,
religiões, tradições, modos de vida e valores, que promovem a representação da realidade
da vida cotidiana através da produção e seriação desses utilitários (SILVA, 2006).

Assim, temos no trabalho artesanal uma atividade que não é alienada, proporcio-
nando ao objeto as conotações que lhe são intrínsecas, autênticas e impregnadas de valor,
isto é, expressam as tradições populares e regionais associadas à arte popular, além de
proporcionar a reprodução e a perpetuação de uma cultura. Nele se observa a participação
do homem em cada etapa do processo produtivo, contribuindo para o desenvolvimento de
suas competências e para a concretização do produto final, obra singular de sua atividade
de trabalho, na qual ocorre a identificação do sujeito não somente com o bem produzido,
mas também com a própria atividade.

1.2.1 O artista e o artesão

Para Colombres (2007), a arte, que se modifica ao longo do tempo, é fenômeno
historicamente determinado e toda cultura define por meio de suas manifestações, uma
concepção de arte. Essa está relacionada à existência e à percepção de mundo do artista,
que é aquele que cria, inventa, concebe, já o artesão é o que sabe fazer, aquele que executa.

Colombres (2007) corrobora essa teorização colocando que o artesão possui um
papel, na maioria das vezes, de copiar e multiplicar o resultado da criação com habilidade
e técnicas rudimentares. No entanto, um depende do outro no momento em que a criação
necessita de realização física. Em todo artista que trabalha com as mãos existe um artesão
e em todo artesão que cria e inventa existe, também, um artista (CÓRDULA, 2013).

Assim, a arte evidencia-se no artesanato como forma de expressão do potencial
de criação do homem e de sua ordem estética, através da replicação dos objetos, que se
diferenciam uns dos outros por pequenos detalhes, sejam eles nas formas de criar, copiar
e manusear a matéria prima (ADAM; CURVELO, 1945). Os artefatos produzidos são
sempre singulares, carregando a identidade e a tradição cultural de seus autores.

Sennett (2009), contrapõe essa conceituação afirmando que o artífice está voltado
para a comunidade e o artista para si mesmo, com a palavra arte se referindo a obras
únicas e o artesanato se remetendo a práticas mais anônimas, coletivas e contínuas.

Para o autor a arte está imbuída de características como a autonomia e a originali-
dade, em que a primeira se refere a um impulso interno que nos compele a trabalhar de
maneira expressiva, por nós mesmos. Já a originalidade se deriva da palavra grega poesis,
a qual era utilizada por Platão para se referir a “algo onde antes nada havia”, sendo
considerada um marcador do tempo e suscitando nas pessoas sentimentos de admiração e
espanto. No Renascimento, a manifestação súbita de alguma coisa estava associada à arte
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e à genialidade (SENNETT, 2009).

Nessa perspectiva, a arte e o artesanato se distinguem: pelo agente promotor das
ações, tendo a primeira um agente central ou dominante e a segunda um agente coletivo;
pelo tempo vivenciado em cada uma das atividades e pelo nível de autonomia dirigido a
cada uma delas (SENNETT, 2009).

Oliveira, Cavedon e Figueiredo (2012), reforça essa reflexão nos mostrando que
o artesanato requer planejamento e propósito prático, enquanto a arte, supostamente,
pretende apenas exprimir emoção, isto é, elas representam as obras do espírito de um
homem que se expressa através do trabalho sobre a matéria prima. Já o artesanato é
fruto da tradição e do esforço coletivo na elaboração de objetos funcionais, aplicados aos
propósitos da vida cotidiana (OLIVEIRA; CAVEDON; FIGUEIREDO, 2012).

Os autores ressaltam que a movimentação de objetos entre culturas diferentes
pode provocar deslocamentos de significado, os quais fazem com que objetos funcionais
sejam apreciados como obra de arte. Assim, tem-se uma das diferenças entre arte e
artesanato, que é a bipartição da arte entre popular e erudita, sendo a primeira uma
manifestação espontânea da beleza e dos valores estéticos nos objetos funcionais e a outra
uma manifestação social, política, a qual tem a intenção de comunicar algo através da
plasticidade dos objetos (ANDRADE, 1939).

Chiti (2003) aborda a ressignificação desse ofício diante dos conceitos de arte e
cultura. O autor, que considera o artesanato como expressão da vida, também nos mostra
que o resgate das tradições e manifestações populares desse ofício é considerado como
um artesanato folclórico ou tradicional. Nesse sentido, a arte presente no artesanato é
considerada arte popular, a qual está relacionada ao artesanato do povo inculto e iletrado
(CHITI, 2003). Para o autor essa arte não é direcionada para o entendimento das massas,
mas criada por estas, como necessidade estética, funcional ou de sobrevivência.

Para Moscovici (2005) definir o que é artesanato no contexto da arte corresponde
ao trabalho de elaboração de um saber técnico, por um grupo social julgado mais apto a
arbitrar sobre esse campo de conhecimento. Assim, os agentes e as instituições inseridos
nesse campo podem estruturar definições a respeito dos domínios da arte, entretanto
quando essas definições se tornam alvo do interesse social em relação ao que pode ou
não ser considerado expressão artística legítima, o saber técnico é interpretado pelo senso
comum e ganha sua versão popular (OLIVEIRA; CAVEDON; FIGUEIREDO, 2012).

Colombres (2007), observa que a arte, o artesanato e a cultura podem estar
interconectados à medida que compreendemos que o artesanato tem suas raízes na arte
primitiva, embora se diferencie desta pela possibilidade de replicação e reprodução de
objetos em pequena escala, mas, mesmo assim, guardando traços individuais do seu
executor o que torna a peça sempre original e singular.
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Além disso, as obras e os fazeres artesanais traduzem valores culturais nos objetos
materiais, nas técnicas utilizadas, nos sentimentos e nas habilidades, contribuindo para
regenerar a cultura com a produção de novas referências, experiências e registros simbólicos
(DAVEL; CAVEDON; FISCHER, 2012).

Chiti (2003) ressalta que na atualidade contemporânea a produção artesanal
ressurge com uma importante função laboral e ocupacional, possibilitando que as pessoas
excluídas do mercado de trabalho formal criem novas ocupações para a geração de renda,
induzindo o crescimento do número de pessoas que vivem dessa atividade. No entanto,
mesmo considerando o artesanato como uma oportunidade de geração de renda e como
um princípio de sustentação da atividade laboral e ocupacional, em detrimento do valor
estético da arte, ele perpetua a cultura de um grupo e sua condição de ser único (CHITI,
2003).

A cultura que fundamenta a atividade artesanal está referenciada na arte, preferen-
cialmente de natureza popular, criada por um povo de baixo poder aquisitivo, pertencente,
em grande parte, aos estratos econômicos menos favorecidos (CHITI, 2003). É o artesão
transformando a cultura em matéria concreta.

Dessa forma, tem-se, muitas vezes, a confecção de objetos desprovidos de valor
estético ou econômico, mas que permitem suprir ainda que de maneira precária as ne-
cessidades materiais e existências das pessoas inseridas nessa atividade (COLOMBRES,
2007).

Alegre (1994), discute o lugar do artesão, mostrando-nos que existe uma instabili-
dade que o coloca entre o artista e o operário. Dessa forma, os objetos oriundos do seu
trabalho ora são considerados obras artísticas, ora mercadoria, trazendo consequências na
sua comercialização. Além disso, o artesanato parece não ter um lugar definido por abrigar
muitas vezes a noção de beleza e utilidade, ou seja, às belas artes é atribuída a noção
de beleza, já as artes ou profissões liberais se relacionam à ideia de utilidade (ARAÚJO,
2014).

1.2.2 O artesanato como identidade e cultura popular

A cultura engloba os comportamentos que foram e são elaborados e assimilados em
comunidade pelos indivíduos ao longo de sua vida (KASHIMOTO; MARINHO; RUSSEF,
2002). Ela está diretamente atrelada ao povo e à localidade.

Ullmann (1991) corrobora essa afirmação colocando que o conceito de cultura está
relacionado aos conhecimentos, às histórias, às crenças, aos valores e à maneira de viver
de um povo, consistindo também em tudo aquilo que caracteriza a sua existência no meio.
A cultura representa, então, a soma e a estruturação de todo o saber, o agir e a vivência
do coletivo inserido nessa sociedade (EWALD; SOARES, 2007).
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Assim, temos na cultura erudita local e na cultura popular local, elementos fun-
damentais para a construção das identidades. A cultura erudita local reflete o grau de
autoestima da população a partir do momento que resgata elementos da cultura popular
local em detrimento de elementos culturais de outras localidades, servindo de instrumento
de informação através da literatura, música, pintura, etc (KASHIMOTO; MARINHO;
RUSSEF, 2002).

Focar na cultura como componente das identidades e dos processos de subjetivação,
permite-nos compreender a identidade como algo múltiplo, instável e dependente da
inserção a grupos, e não como uma realização individual (COUTINHO; KRAWULSKI;
SOARES, 2007).

Portanto, temos nos estudos da cultura de um povo a possibilidade de compreender
sua realidade e o seu processo histórico de formação, tal que entendê-la implica pensar a
nossa própria realidade social e o processo de construção de nossas identidades culturais
(PATRIOTA, 2002).

E o que seria, então, essa identidade cultural? É a própria identidade, a qual nos
diferencia em relação ao outro, é o que nos caracteriza enquanto pessoa ou grupo social,
envolvendo um sentimento de pertencimento a uma cultura nacional e/ou uma cultura
local, mas, essa identidade não é natural, ela é construída (PATRIOTA, 2002).

A identidade cultural se relaciona aos bens culturais, envolvendo os símbolos, os
signos, os valores, os bens ecológicos, as tecnologias, as artes, os fazeres e os saberes
tradicionais, todos inseridos no cotidiano territorial (FISCHER; SOARES, 2010, p. 3).

O local possui grande influência no processo de construção de uma identidade
cultural. Flores (2006) traz a ideia de que o território surge como resultado de uma ação
social que, de forma concreta e abstrata, apropria-se de um espaço (tanto física como
simbolicamente), por isso denominado um processo de construção social que reverbera nas
construções identitárias.

Nessa perspectiva, observa-se que a comunidade e o limite territorial estão relacio-
nados a um processo de construção de identidade por ser um ambiente de vida, de ações,
de práticas, de relações sociais, de sentimento de pertencimento e construção coletiva de
pensamentos, associados a laços de solidariedade desses atores sociais. Essas relações são
histórico-culturais, delimitadas por fronteiras sociais simbólicas.

Featherstone (1993) nos mostra que o conhecimento, o saber-fazer local, e a
capacidade dos atores locais de promoverem um desenvolvimento com características
endógenas, a partir do sentido de territorialidade presente entre eles, caracteriza-se como
uma forma de expressão cultural local, definindo a identidade e, portanto, estabelecendo
as relações entre os indivíduos e os grupos. Ainda de acordo com o autor, a cultura local
está vinculada às relações sociais existentes em espaços delimitados e pequenos, onde se
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estabelecem formas específicas de representação com códigos comuns.

O território, portanto, é suporte e produto da formação de identidades individuais e
coletivas, despertando sentimentos de pertencimento e de especificidade. As representações
sociais, imagens, símbolos e mitos projetam-se e materializam-se no espaço, transformando-
se em símbolos geográficos, fornecendo referências e modelos comuns aos atores sociais
e cristalizando uma identidade territorial (ALBAGLI, 2004, p. 39 e 40). Para a autora,
a dimensão cultural, a qual se confunde com a dimensão simbólica do território, vincula
os indivíduos ao espaço, marcando uma noção de diferença ou de distinção entre as
comunidades. Ainda de acordo com a autora, a cultura é um atributo humano que nos
distingue dos demais seres vivos, tal que se predomina, atualmente, o ponto de vista
de que as diferenças culturais se originam da história cultural de cada grupo humano,
incluindo conhecimentos, capacidades, crenças, arte, moral, leis, hábitos e costumes, sendo
ela construída no tempo (história) e no espaço (território).

Assim, Albagli (2004, p. 40) coloca que a noção de cultura passa, então, a estar
associada ao que não é inato, tratando-se de um comportamento aprendido socialmente
“endoculturação”, que independe de uma transmissão genética e sobre o qual a influência
do ambiente físico se mostra limitada. Verifica-se, inclusive, que “é possível e comum existir
uma grande diversidade cultural localizada em um mesmo tipo de ambiente físico (...)”.

Para Flores (2006) mesmo que haja uma interação entre as culturas externas e as
culturas locais, cujos resultados têm impactos diferentes entre os diferentes territórios,
a cultura local persiste, de forma importante, na formação da identidade do território,
conferindo contornos específicos.

Ainda referenciando Flores (2006), o sentido de tradição cultural não é algo estanque
no tempo, nem herdado geneticamente, pois o pensamento sobre território e identidade
cultural não está marcado pela ideia de se voltar para algo que é dado pelo passado, mas
que se configura num processo contínuo de transformações proporcionado pelas relações
sociais com o local e o global. Essas relações, também consideradas relações de poder,
estão vinculadas ao acesso e ao uso do patrimônio natural local.

Nessa perspectiva, considera-se o artesanato como uma das manifestações da cultura
popular. As práticas envolvidas, as representações, as expressões e as técnicas, juntamente
com os instrumentos, os artefatos e a localidade permitem às comunidades o reconhecimento
do artesanato como parte integrante de seu patrimônio cultural (FISCHER; SOARES,
2010).

Davel, Cavedon e Fischer (2012), ratifica a discussão nos mostrando que os fazeres
artesanais, enquanto práticas culturais, traduzem os valores de uma determinada localidade
através dos artefatos produzidos, das técnicas utilizadas, dos sentimentos vivenciados e das
habilidades desenvolvidas, configurando símbolos, representações, rituais, etc. e contribuem
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para revigorar a cultura com a produção de novas referências, experiências e registros
simbólicos.

Klein (2004), respalda essa teorização afirmando que existe uma tênue fronteira
que conecta o artesanato à cultura, uma vez que o mesmo está ligado a uma cultura
popular e essa é representada pelo homem no seu entorno. Assim, a consciência e a
materialidade social mostram o grau de afeição com esse lugar, permitindo a configuração
de sua população e de sua identidade cultural (KASHIMOTO; MARINHO; RUSSEF,
2002).

Portanto, o fazer artesanal, é considerado: uma atividade cultural por perpetuar
modos de vida, saberes e fazeres de uma determinada sociedade; uma atividade social devido
às relações sociais e familiares que existem em torno da atividade e, ainda, uma atividade
econômica produtiva geradora de ocupação, renda e de promoção do desenvolvimento local
e de redução das desigualdades sociais (BRANDÃO; SILVA; FISCHER, 2013).

1.2.3 Artesanato: preservação da arte, da cultura e os entraves para sua
perpetuação

De acordo com Nascimento (2012), no ano de 1972, a preocupação com a preservação
e com a valorização do patrimônio cultural tornaram-se causa mundial, tanto que vários
países, em uma Conferência Geral da Organização das Nações Unidas para a Educação,
Ciência e Cultura - UNESCO, firmaram uma Convenção sobre a proteção do Patrimônio
Mundial, Cultural e Natural.

Em 1989, em uma outra Conferência Geral da - UNESCO, foi definida a recomen-
dação sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular. Já em 2003 foi promulgada
a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, levando países como o Brasil a
atuar de maneira sistematizada para a proteção e preservação das práticas, representações,
conhecimentos, técnicas, e também os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais
reconhecidos como parte integrante de seu patrimônio cultural (NASCIMENTO, 2012).

Entretanto, no Brasil, a elaboração em 1993, pela UNESCO, de uma proposta de
dispositivo para o reconhecimento e o apoio financeiro aos detentores de conhecimentos
tradicionais - tendo como base uma abordagem de origem japonesa, com foco mais
personalista - não foi inteiramente adotada no nosso sistema de preservação do patrimônio
cultural imaterial (NASCIMENTO, 2012). Isso porque entendemos que existem outros
fatores tão importantes quanto a figura do mestre artesão para promover, concretizar e
perpetuar as manifestações culturais, tais como o acesso à matéria prima, a organização
grupal ou comunitária, a transmissão dos saberes, as técnicas utilizadas, o “saber fazer” e
etc (NASCIMENTO, 2012).

Assim, temos no artesanato a possibilidade de conexão entre a região de origem com
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as demais localidades, as quais levam consigo o valor artístico e cultural de determinado
local. É, portanto, através da cultura que os indivíduos e a própria sociedade se conectam e
interagem com o mundo ao seu redor, nos mostrando seu papel fundamental nas sociedades
(KASHIMOTO; MARINHO; RUSSEF, 2002).

O processo de massificação ou homogeneização cultural que se intensificou a partir
da década de 70 com o desdobramento da globalização, implicou o aumento das diferenças
e das desigualdades, contribuindo tanto para reforçar as identidades locais, quanto para
produzir um efeito nas identidades coletivas, no sentido de se tornarem mais híbridas e
plurais, menos fixas e unificadas, mais transculturais e contestadoras, mais desvinculadas
das histórias e das tradições específicas (HALL, 1992).

Portanto, ao considerarmos que cultura é construção coletiva no espaço e no tempo,
que nos singulariza nesse mundo de massificação cultural, torna-se importante e vital para
um povo conservar sua identidade cultural.

Em nome da sobrevivência ou do aumento de lucro, hoje as peças
que retratavam características do cotidiano de uma cidade do interior,
transformam-se em peças em série, iguais, sem expressão e que podem,
quem sabe, através de seu frágil material moldado ..., representar a
fragilidade do indivíduo que morre e ajuda matar aquilo que acena para
a liberdade e a alteridade (SALGADO; FRANCISCATTI, 2013, p. 8).

Ainda de acordo com as autoras supracitadas, a demanda pelo aumento de produção
artesanal reverbera na criação, tolhendo ou restringindo as possibilidades de transgredir, o
que culmina na necessidade de os artesãos formarem uma rede coletiva de trabalho para
sobreviver, como as associações, cuja própria existência já está, muitas vezes, imbuída
de um pouco de morte do desejo de resistência de cada um deles. Em função disso,
compromete-se, cada vez mais, as subjetividades e as possibilidades de criar, ou seja, é um
movimento fruto do incentivo e da valorização das cópias seriadas que atendem ao ideal
de mercado.

Teme-se que o trabalho artesanal esteja gradativamente passando, através do modo
de produção e da determinação do mercado, por um processo mecanicista no qual o artesão,
destituído de sua subjetividade, torna-se instrumento de trabalho barato (SALGADO;
FRANCISCATTI, 2013).

Em contrapartida, mesmo em um processo de globalização imperativo, em que as
práticas culturais estão cada vez mais homogeneizadas, observa-se, também, que a tradição
e os bens simbólicos se tornam cada vez mais relevantes, implicando na valorização do
local, dos conhecimentos tradicionais e dos repasses desse saber fazer. Torna-se, portanto,
necessário no atual contexto globalizado, garantir sua sustentabilidade econômica sem
incorrer na descaracterização cultural e na perda de identidade para atender um mercado
exigente e em expansão.
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Assim, para garantir seu mercado, o artesão deverá ter a consciência de que não
basta fazer artesanato, mas que seu produto deverá estar conectado com as particularidades
do território. O artesanato é uma atividade pré-industrial consolidada na sociedade pós-
industrial como uma organização social, fazendo parte de um cenário produtivo diferenciado.

Silva (2006) ressalta duas abordagens que têm caracterizado as ações das insti-
tuições de fomento do artesanato: uma investir em capacitações para tornar o artesão
um empresário de si mesmo, dominando as funções de produção e gestão de negócios;
a outra considerar todas as pessoas empreendedoras, descartando que grande parte do
contingente de mão de obra fora do mercado de trabalho pode, apenas, se tornar um
artesão e comercializar seus produtos. Essas duas abordagens mantêm a insistência na
formação técnica e profissional de indivíduos sem vocação artesanal ou sem interesse nos
processos de gestão de negócios, o que culmina no aumento da densidade da produção
artesanal, induzida ou não, surgindo como oportunidade de geração de renda imediata.

Gargalos como a falta de conhecimento do mercado, as tendências de consumo, a
falta de inovação dos produtos, as dificuldades para alocação de preços nos produtos e
o baixo volume de produção, contribuem, ainda mais, para fragilizar a cadeia produtiva
artesanal (PERALTA, 2005).

Para atender ao mercado, os artesãos buscam inovar na matéria prima utilizada, na
utilidade dos produtos dentre outras formas, resultando um dinamismo ou uma capacidade
em resolverem os problemas relacionados ao mercado. Dessa forma, os artífices não
ficam estáticos, acompanham o desenvolvimento da sociedade se reinventando. Salgado e
Franciscatti (2013) colocam que a inovação muitas vezes não está presente no produto,
ficando restrita à melhor maneira de se executar uma atividade, ou seja, na otimização do
tempo e no aprimoramento os modos de execução.

Nota-se, portanto, que o trabalho do artesão só se torna mágico, especial e fonte de
objetivação das diversas subjetividades do criar se for valorizado e imune às expropriações
do mundo do trabalho.

Oliveira, Cavedon e Figueiredo (2012), em sua pesquisa com os artesãos, nos
mostram a relação entre o artesanato e os aspectos afetivos, pois os artífices afirmam que
mesmo que a remuneração econômica pelo trabalho não seja, muitas vezes, satisfatória,
nenhum dos artesãos pesquisados cogitava a possibilidade de desenvolver outro tipo de
atividade. Tem-se a existência do prazer, do pertencimento e da identidade na execução
das tarefas.

Torna-se importante mencionar a importância das atividades artesanais, tanto na
parcela significativa da população que daí tira seu sustento, quanto na tradição que pode
ser vista nas práticas sociais e culturais que os artesãos compartilham diariamente através
do trabalho e que nos possibilita a descoberta de categorias sociais plenas de significados
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(ALVIM, 1983).

A prática artesanal permite experienciar o sentimento de pertencimento, de comple-
tude no ser-fazer e no compromisso de perpetuar a tradição. O sentimento de completude e
domínio com o que se faz permite que o saber e o fazer alcancem um estágio de plena cone-
xão, exteriorizando a criatividade, as experimentações e as manipulações ousadas. Assim,
o artefato artesanal está imbuído de história, memória e identidade, possuindo um valor
imaterial, impregnado de referências ancestrais e saberes tradicionais (NASCIMENTO,
2012).

1.3 A atividade artesanal no Brasil: a conceituação e o seu desdo-
bramento
Sabe-se que a história da humanidade se confunde com a história do artesanato.

É no período neolítico que o homem começa a criar e a desenvolver, com as próprias
mãos, artefatos para garantir sua sobrevivência e o bem-estar individual e coletivo (CHITI,
2003), mostrando-nos que a atividade artesanal está atrelada ao mundo do trabalho, o qual
assumiu diferentes formatos desde a Pré-história até os dias atuais (CARDOSO, 2003).

De acordo com Chiti (2003), entre o período neolítico e paleolítico superior, já se
tinha estabelecido a diferença entre as peças utilitárias e funcionais, dando origem ao que
se conhece por arte e artesanato, isto é, obras concebidas para serem vistas ou sentidas,
sem utilidade cotidiana, de caráter contemplativo ou devocional, que foram consideradas
raízes da produção artística.

Até a Idade Média, o artista era confundido com o artesão, o qual era o dono da
matéria prima e dos meios de produção, vendendo diretamente o seu produto nas cidades.
Nessa época, o artesão estava atrelado às Corporações de Ofício, as quais conferiam um
elevado grau de importância social e econômica à atividade artesanal na Europa (RUGIU,
1998).

As corporações reuniam os trabalhadores de um mesmo ofício: os metres, os oficiais
e os aprendizes, com o objetivo de assegurar a qualidade dos produtos, impedir falsificações,
regular os valores das matérias primas empregadas e os salários dos artesãos, além de
regulamentar que somente poderia executar seu trabalho quem estivesse associado à
corporação referente a seu ofício (MATSUSAKI, 2016).

Foi no período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna que a forma
de produção se modificou, pois com o aumento da produtividade houve uma divisão do
trabalho (MATSUSAKI, 2016). Assim, cada trabalhador passou a executar uma parte da
tarefa, surgindo a manufatura e, após a Revolução Industrial, as manufaturas passaram a
empregar máquinas em seu processo de fabricação (MATSUSAKI, 2016). Temos, então,
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um processo evolutivo na fabricação de artefatos: Artesanato, Corporações Artesanais,
Manufatura e Industria, respectivamente.

Entretanto, a produção artesanal nunca deixou de existir, mesmo com os novos
modos de produção, pois o que se modificou foi a maneira como o artesanato passou a ser
compreendido na contemporaneidade (MATSUSAKI, 2016).

A partir do Renascimento, ocorreu uma separação entre o artista e os profissionais
manuais e esse deixa de ser considerado apenas como um artesão, passando a ser considerado
agora como um criador. No entanto, a partir da revolução intelectual do Iluminismo no
século XVIII, em que a burguesia passou a financiar a produção artística, é que a cisão
entre artesão e artista começou a ser desfeita, apesar de existir ainda uma distância muito
grande entre o trabalho intelectual e o trabalho manual (REIS, 2007).

Segundo Pereira (1979), o primeiro marco do artesanato a nível internacional ocorreu
em 1930, em que quatorze países participaram do primeiro Congresso, Internacional de
Artesanato com o intuito de discutir a importância da atividade artesanal. Roriz (2010)
nos mostra que no Brasil, nesse mesmo período, o que se tinha eram pesquisas empíricas
sobre as Artes Populares pelos folcloristas.

Assim, os folcloristas são as primeiras pessoas que se dedicaram à conceituação
teórica do artesanato no Brasil, os quais o definiram como arte folclórica ligada à orna-
mentação ou à religiosidade e que seria constituído, de forma geral, de trabalhos anônimos
(RORIZ, 2010). A autora observa que existia uma restrição em relação à abrangência do
conceito, pois limitava o artesanato às finalidades folclóricas e quase sempre não o situava
no campo do trabalho.

No Brasil, o artesanato teve origem com os indígenas, os quais produziam artefatos
que eram vistos como objetos exóticos, considerados como arte primitiva, e elevados aos
“gabinetes de curiosidades” da Europa, os quais foram os percussores dos museus (RORIZ,
2010).

De acordo com Pereira (1979), a atividade artesanal no país, desde o período
colonial, teve origem de maneira desconexa, sendo realiza para atendimento exclusivo das
necessidades locais, inexistindo uma condição comercial para esses bens manufaturados.
Para atender às necessidades dos colonizadores, muitos escravos aprendiam um ofício como
a carpintaria, a tecelagem ou a olaria, o que culmina na rejeição e no preconceito em
relação a esse tipo de atividade, consideradas como artes mecânicas (PEREIRA, 1979). Isso
contribuiu para a separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual (PEREIRA,
1979), nos mostrando que até hoje essas atividades manuais carregam o desprestígio social
a que foram historicamente submetidas (RORIZ, 2010).

Ainda nessa perspectiva, Matsusaki (2016) coloca que o artesanato brasileiro difere
do artesanato que existiu na época das corporações de ofício, as quais não entram em
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nossa formação histórica, pois os modos de produção no Brasil se iniciaram tardiamente.

Para Magalhães (1985), o artesanato que se encontra no Brasil também é diferente
do artesanato das corporações de ofício. Para o autor, dentro do conceito clássico e
ortodoxo, oriundo das tradicionais corporações da Idade Média, não existe propriamente
artesanato no Brasil, e sim uma disponibilidade para o fazer, para se criar objetos. Nessa
perspectiva, Magalhães (1985), afirma que no caso brasileiro, poderíamos dizer que toda a
atividade com as características de artesanato, ou seja, aquelas que possuem uma relação
muito direta entre o pensar e o fazer são formas iniciais de uma atividade que quer entrar
na trajetória do tempo, querendo evoluir na direção de uma maior complexidade e de
resultados mais efetivos.

Matsusaki (2016), coloca uma outra questão relevante da atividade artesanal no
Brasil. Ela mostra que às diferenças sociais existentes no país, ou seja, a constituição
escravocrata (africanos ou indígenas) deixou suas marcas, tanto que a desigualdade de
classes presente em todo território nacional delegou às produções das classes menos
favorecidas o nome de “popular”. Esse fenômeno atingiu os produtos, que eram vistos
como “menores”, inferiores perante os produzidos por uma classe privilegiada. O trabalho
manual ficou associado aos escravos.

Corroborando essa discussão Alegre (1994) afirma que:

Na antiga sociedade medieval europeia, artistas e artesãos se confundiram
na mesma categoria, imersos na organização coletiva das corporações e
grêmios de ofício e relativamente anônimos enquanto autores e criadores.
As conhecidas transformações sociais de desenvolvimento do capitalismo,
entre os séculos XVI e XVIII, geraram duas novas categorias: a arte
burguesa e o trabalho operário, opostas e excludentes entre si. O processo
de ascensão social do artista a partir do Renascimento, de um lado, aliado
à formação do mercado de trabalho, de outro, só se completou nos países
europeus no século XIX e teve suas repercussões nos países colonizados,
como o Brasil. Formou-se aqui uma categoria híbrida, marcada pela
origem de classe. Nas escalas intermediárias de um continuum, que tem
em um de seus extremos o artista e no outro operário, permanece um
segmento sem rosto e se nome, que em nosso país sequer faz parte dos
cadastros profissionais e das estatísticas oficiais: o das outrora denomina-
das artes e ofícios, que hoje costumam ser rotuladas de arte e artesanato
popular (ALEGRE, 1994, p. 27 e 28).

Na contemporaneidade, a atividade artesanal ressurge como uma importante função
laboral e ocupacional, permitindo que excluídos do mercado de trabalho formal criem
novas ocupações para a geração de renda (RUGIU, 1998). Mesmo que só tenha existido um
legado formal em relação à atividade artesanal no Brasil em 2015, ela sempre se configurou
como uma atividade bastante expressiva em relação ao número de pessoas que vivem desse
ofício.

Observa-se que o trabalho artesanal sempre esteve e ainda está atrelado a uma visão
que o considera como uma atividade para os desocupados (RORIZ, 2010), pois ainda que
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possua grande importância econômica, ele está presente nas casas dos artesãos, na periferia
das grandes cidades, longe dos sistemas urbanos e das regiões fabris, e principalmente no
mundo rural (CÓRDULA, 2013).

As necessidades econômicas induzem o crescimento do número de pessoas que
vivem do artesanato, as quais despojadas dos seus meios de produção, por exemplo a terra,
subsistem confeccionando objetos muitas vezes desprovidos de valor estético ou econômico,
mas capazes de suprir, mesmo que de maneira precária, suas necessidades materiais e
existenciais (COLOMBRES, 2007).

Segundo Silva (2006), o artesão necessita de uma compensação financeira imediata
para seus artefatos, eles não dispõem de tempo ou recursos para investir em técnicas,
estética, qualidade, capacitação e pesquisa ou para esperar que o mercado reconheça o valor
imaterial do seu trabalho. Assim, a autora coloca, que por mais que exista uma limitação
relacionada à escala de produção, seja pelos mecanismos ou ferramentas utilizadas, o
artesão fabrica em série para sobreviver.

Nesse sentido, a atividade artesanal surge como oportunidade de geração de renda
imediata no Brasil, embora pouco lucrativa (SILVA, 2006). Ela torna-se uma oportunidade
de inclusão produtiva, logo demandando investimento na sua melhoria e, principalmente,
na conexão entre o artesão, as informações econômicas e o mercado que modela o seu
universo produtivo (SILVA, 2006).

No entanto, torna-se importante mencionar que existe um contingente de artesãos
dedicados, não somente a replicar objetos e obras, que em uma microanálise estão repletos
de singularidades no fazer com as mãos, mas a criar ou dar novas formas a seus artefatos
que podem ser considerados também como objetos para contemplação.

No Brasil, segundo dados do relatório anual de avaliação do plano plurianual
2004-2007, o artesanato é um dos segmentos com maior potencialidade para contribuir de
forma direta para a geração de trabalho e renda. Trata-se, de acordo com esse relatório,
de um modo de produção com características próprias e com grande potencialidade de
agregação de valor ao produto, bem como de uma maior inserção tanto no mercado interno
quanto no mercado externo.

Dados do Sebrae (2005), nos mostra que o número de pequenos e micro negócios tem
aumentado no nosso país, tal que estima-se que existam no Brasil 4.918.370 de empresas,
das quais 98,9% são micro e pequenos negócios. Segundo Silva (2006), nesse ambiente,
iniciativas de produção artesanal com a possibilidade de gerar algum tipo de renda vêm
dando densidade à produção artesanal. Essa situação nos mostra que na atualidade, talvez
por falta de escolha, um grande contingente de indivíduos em idade produtiva assume o
risco de empreender para sobreviver.

Silva (2006) observa que é possível desenvolver um tipo de artesanato que se



Capítulo 1. O trabalho artesanal: definição, cultura e desdobramento no Brasil 39

distancie do modelo de varejo e de baixa qualidade, considerando a presença de um
universo cultural e simbólico para alimentar de informações a produção artesanal. A autora
também mostra que existe um mercado comprador que não se limita às peças exclusivas
ou originais, aceitando a produção seriada, desde que replicada em pequena escala.

Assim, esse mercado deve ser ocupado por um artesanato temático, que reflita,
em objetos criativos, a identidade, a etnia e o contexto sociocultural em que o artesão
trabalha, mostrando não somente diversidade e inspiração, mas uma conexão com as
particularidades do território local (SILVA, 2006).

Segundo Córdula (2013), no Brasil, observa-se dois tipos de políticas em nome do
desenvolvimento artesanal. O mais frequente se refere à disseminação do mercado para o
turismo, incluindo as feiras de artesanato, as quais são eventos voltados para a massa e
explorados pelos intermediários em nome da cultura. O outro tipo, menos frequente, se
refere à tentativa de inserir o artesão no mercado formal, isto é, proletarizá-lo, em nome de
uma pretensa segurança social, mediante a aquisição de uma carteira de trabalho, pagando
seus impostos para ter garantidos seus direitos civis (CÓRDULA, 2013).

Entretanto, mesmo que todo cidadão deva estar ligado formalmente ao estado, não
significa que ele tenha que sofrer as consequências desse vínculo, ou seja, tenha que aceitar
a obrigação de contribuir sem ter de onde tirar esta contribuição, de pagar seus impostos
sem ter benefícios, de apresentar o fruto do seu trabalho sem ter crédito para financiar os
insumos básicos de sua produção (CÓRDULA, 2013).

Outro aspecto que contribui para a promoção da atividade artesanal, de acordo
com Córdula (2013), é sua dimensão socializante, que comporta o trabalho em grupo e
possibilita a formação de associações com caráter cooperativo, substituindo, com inúmeras
vantagens, a figura do intermediário. A cooperativa artesanal pode ser responsável pela
produção, comercialização, divulgação, distribuição dentre outras atividades inerentes ao
mercado; já o artesão isolado, pode depender sempre de um intermediário para a vendagem
dos seus produtos (CÓRDULA, 2013).

Segundo estimativas de entidades do setor, existem cerca de oito milhões de artesãos
no Brasil e, em uma estimativa feita pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior - MDIC, em 2002, com base nos dados de diversas entidades ligadas ao
artesanato, o setor movimenta R$ 28 bilhões por ano2.

Entre 2006 e 2010, foi realizado um esforço para a normatização conceitual do
artesanato brasileiro. Esse trabalho foi realizado pelo Programa de Artesanato Brasileiro
- PAB, o qual está presente nos 27 estados que compõe o país, em conjunto com suas
Coordenações Estaduais e o resultado foi publicado na Portaria SCS/MDIC no29, de 5 de
2 <http://www.camex.gov.br/portalmdic/sitio/interna/noticia.php?area=2&noticia=5696> - acesso em

10 de março de 2017.

http://www.camex.gov.br/portalmdic/sitio/interna/noticia.php?area=2&noticia=5696
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Outubro de 20103.

O PAB, conjuntamente com as Coordenações Estaduais, normatizou os conceitos
para o artesanato no país através da criação da Base Conceitual para o Artesanato
Brasileiro3 em 2010, que conceitua o artesanato como o produto resultante da transformação
da matéria-prima, com predominância manual, por um indivíduo que detém o domínio
integral de uma ou mais técnicas previamente conceituadas. A essa atividade agregam-se a
criatividade, a habilidade e o valor cultural, com ou sem expectativa econômica, podendo,
no processo, ocorrer o auxílio limitado de máquinas, ferramentas e utensílios. Além disso,
leva-se em consideração as formas de organização de sua produção e suas tipologias
classificando o artesanato de acordo com o gênero, a matéria prima predominante e a
funcionalidade3.

A Base Conceitual também classifica o artesanato em relação à sua origem, à
natureza de sua criação e de sua produção e aos valores históricos e culturais do produto
artesanal no tempo e no espaço onde ele é produzido.

Um ponto importante colocado pela Base Conceitual é a definição do que não é
considerado artesanato no Brasil, quais sejam, a lapidação de pedras preciosas; a fabricação
de sabonetes, perfumarias e sais de banho, com exceção daqueles produzidos com essências
extraídas de folhas, flores, raízes, frutos e flora nacional; e as habilidades aprendidas através
de revistas, livros, programas de TV, dentre outros, sem identidade cultural.

Essa definição do artesanato, defendida pelo PAB, vai ao encontro da definição
proposta pelo Sebrae (2010), a partir do conceito proposto pelo Conselho Mundial do
artesanato - WCC, definindo-o como: “Toda atividade produtiva que resulte em objetos
e artefatos acabados, feitos manualmente ou com a utilização de meios tradicionais ou
rudimentares, com habilidade, destreza, qualidade e criatividade” (SEBRAE, 2010). Além
dessa definição, o SEBRAE estabelece categorias artesanais tendo como base o processo
produtivo, a origem, o uso e o destino.

O PAB, instituído pelo Decreto No 1.508, de 31 de maio de 19953, tem como
objetivo coordenar e desenvolver atividades que possibilitem ao artesão brasileiro elevar
seu nível cultural, profissional, social e econômico, e, também, desenvolver e promover o
artesanato e a empresa artesanal, entendendo que o artesanato é empreendedorismo3.

O programa é também responsável pela elaboração de políticas públicas em nível
nacional para o setor do artesanato. Para tanto, a estratégia utilizada é a de formalização
de parcerias com as coordenações estaduais do artesanato, que são as unidades responsáveis
pela implementação das atividades do PAB nos 26 estados e no Distrito Federal3.

Com a publicação do Decreto No 1.508, de 31 de maio de 1995, o PAB passou a
ser vinculado ao Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, sucedido, em sua
3 <http://www.acasa.org.br/biblioteca_texto.php?id=511> <acesso em 10 março de 2017>

http://www.acasa.org.br/biblioteca_texto.php?id=511
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competência, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDCI
e, em 2013, deixou de ser coordenado por este e passou a integrar a Secretaria de Micro e
Pequena Empresa da Presidência da República – SMPE/PR, criada pela lei 12.792, de 28
de março de 20134.

Uma das bases do programa é o SICAB - Sistema de Informações Cadastrais
do Artesanato Brasileiro, instituído pela Portaria no14 - SCS, de 16 de Abril de 2012,
possibilitando o cadastro único dos artesãos do Brasil, de modo a unificar as informações em
âmbito nacional. Esse sistema, que está em implantação em 23 estados para a formulação
de uma base de dados única sobre os artesãos e suas organizações no país, possibilitou a
emissão da Carteira Nacional do Artesão ou Trabalhador Manual através da Portaria no14
- SCS, de 16 de abril de 2012, Seção I, que é um instrumento que permite aos artesãos e
trabalhadores o acesso e a participação nos cursos de capacitação, feiras e eventos apoiados
pelo Programa do Artesanato Brasileiro - PAB4.

Torna-se importante mencionar que desde 2004, tramitava no Congresso nacional
um projeto de lei no39265, 2004 que instituía o Estatuto do Artesão, de forma a possibilitar
o registro profissional do artesão e da unidade produtiva, dentre outras ações requisitadas
por esse trabalhador. Entretanto, mesmo que a atividade artesanal ainda seja realizada
predominantemente no setor informal da economia, em 2015, conforme já mencionado,
foi sancionada a Lei do Artesão6, a qual dispõe sobre a profissão de artesão e define
parâmetros para o exercício da atividade.

De acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais, realizada pelo
IBGE em 2007, em parceria com o Ministério da Cultura, 64,3% dos municípios brasileiros
possuem algum tipo de produção artesanal (SEBRAE, 2010), mostrando-nos a importância
dessas manifestações culturais para a economia do país.

No entanto, Roriz (2010) coloca que ainda falta uma efetiva interação entre as
atividades ministeriais na área do artesanato e delas com outras esferas da sociedade,
possibilitando um trabalho em rede, o qual é agravado pela ausência de um sistema de
informação integrado, bem consolidado e funcional no país.

1.3.1 O trabalho artesanal no Brasil e as penosas condições de trabalho

O trabalho é um dos espaços de vida determinantes para construir e desconstruir
a saúde, ele é uma atividade que convoca o corpo, como um todo, e a inteligência para
enfrentar aquilo que não é fornecido pela estrutura técnico organizacional (ASSUNÇÃO;
LIMA, 2003). O trabalho prescrito, que se refere às normas operacionais formalizadas em
procedimentos ou inscritas nos dispositivos técnicos, fundamenta a maioria dos estudos
4 <http://www.acasa.org.br/biblioteca_texto.php?id=511> <acesso em 10 março de 2017>
5 <http://www.camara.gov.br/sileg>
6 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13180.htm>

http://www.acasa.org.br/biblioteca_texto.php?id=511
http://www.camara.gov.br/sileg
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13180.htm
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a partir dos quais as normas de regulamentação do trabalho são criadas (ASSUNÇÃO;
LIMA, 2003).

A saúde ocupacional busca na insalubridade e na periculosidade, que se refere aos
acidentes de trabalho, a identificação dos riscos de diversas naturezas que efetivamente ou
potencialmente estejam presentes nas situações de trabalho (ASSUNÇÃO; LIMA, 2003).
Entretanto, os autores colocam que a preocupação com os aspectos ergonômicos levou à
necessidade de cunhar um novo termo: a penosidade.

Nessa perspectiva, os autores defendem que um trabalho pode ser considerado
penoso, mas não, necessariamente, ser periculoso ou insalubre ou, para um observador
externo, determinado trabalho poderia ser considerado perigoso ou fora dos padrões de
higiene do trabalho e não ser vivido como penoso por aquele que o realiza.

Assim, os critérios de penosidade estão atrelados às condições de conforto e “ela
está relacionada à obrigação rígida para se realizar uma tarefa ou, de modo geral, a
acontecimentos vividos como um desconforto na atividade ou como entrave à liberdade
de ação, tendo efeitos fisiológicos, cognitivos, afetivos ou sociais para o trabalhador”
(ASSUNÇÃO; LIMA, 2003, p. 02).

A penosidade está atrelada à imposição de um quadro temporal rígido para a
execução das tarefas, que implica na existência de uma lacuna entre aquilo é prescrito pela
organização e aquilo que realmente é executado pelo trabalhador mediante as variabilidades
inerentes do sistema.

Portanto, o trabalho é nocivo quando os limites impostos pela organização do
trabalho constrangem o trabalhador e reduz suas possibilidades de construção e manutenção
da saúde, isto é, depende das oportunidades que eles têm para evitar os riscos, diminuí-los
ou eliminá-los na realização das suas tarefas, além das alternativas que o trabalhador
terá para o desenvolvimento de competências que sustentam as diversas estratégias de
regulação dos riscos (ASSUNÇÃO; LIMA, 2003).

No caso do trabalho artesanal, a organização do trabalho é feita pelo próprio artesão,
ou seja, o ritmo de trabalho, as ações a serem executadas, as pausas durante a jornada de
trabalho, o controle de qualidade dos produtos e a determinação dos ajustes e soluções
para os entraves existentes. Observa-se que a lacuna existente entre o trabalho prescrito
e o real, presente na atividade artesanal, está atrelada à qualidade e disponibilidade da
matéria prima, às ferramentas e às habilidades.

O trabalho artesanal é uma atividade fundada nos saberes e experiências dos
artesãos, que se desenvolvem ao longo da vida profissional e que permite decidir o que
será feito baseado em regras de execução, as quais não são determinadas por outrem.
Um exemplo desse saber e experiência é o “olhometro”, que chamamos de competência
tácita (ASSUNÇÃO; LIMA, 2003), ou seja, é a forma como os artesãos traduzem a sua



Capítulo 1. O trabalho artesanal: definição, cultura e desdobramento no Brasil 43

experiência acumulada, a qual permite lidar com as variabilidades do ambiente e do próprio
trabalhador.

Assim, observa-se que apesar do trabalho físico ser, muitas vezes, desgastante no
que se refere ao tempo dispendido para a confecção de um artefato, à precariedade das
ferramentas, ao espaço físico das oficinas ou o modus operandi do artesão que trabalha
de pé ou sentado sobre a própria matéria prima (muito comum no caso dos artesãos em
Pedra Sabão), a penosidade existe para o observador externo à atividade, para o artesão
ela transcende seu significado.

No trabalho artesanal, existe um prazer atrelado à atividade e à possibilidade de
criação e gestão do próprio saber-fazer. Por isso, nesse contexto, os ambientes de trabalho
são muito mais insalubres do que penosos.

De acordo com Magano e Mallet (1993, p. 242) “trabalho penoso são as atividades
geradoras de desconforto físico e psicológico, superior ao decorrente do trabalho normal”.
É a exigência de esforço físico ou mental, provocando incômodo, sofrimento ou desgaste
da saúde.

A Constituição da República de 1988 garante ao trabalhador o direito ao adicional
de penosidade, relacionado a algum tipo de sofrimento físico ou mental, sobre o qual
o trabalhador não tem controle (SATO, 1993) e que gera prejuízo ao desempenho das
atividades de trabalho e à saúde.

Nesse sentido, observa-se que a busca pelo nexo causal do adoecimento dos traba-
lhadores restringe-se ao conceito de insalubridade, o qual é regulamentado pela norma
NR15, ocorrendo, portanto, a possibilidade de sobreposicionamento entre os conceitos
supracitados, limitando as análises e dificultando as caracterizações.

Nas atividades artesanais, também existem normas que norteiam o trabalho, estando
presentes na fala e não na escrita, sendo, portanto, mais difícil o seu acesso (NOUROU-
DINE, 2011). Essas normas se referem às instruções operacionais para a produção dos
artefatos, garantindo a qualidade dos produtos e a segurança dos artesãos. Entretanto, a
todo momento, eles renormalizam a atividade, transgredindo suas regras mediante um
compromisso micro gestionário. Nesse momento, temos nas mãos dos artífices os saberes,
as experiências, a história, as emoções e a criatividade singularizando e personalizando
sua atividade e sua produção.

Em qualquer atividade humana há, sempre, normas elaboradas anterior-
mente às atividades, as quais fazemos diversos reajustes, transgressões
e é o que chamamos de renormalizações e elas são importantes para a
realização das tarefas em uma perspectiva ergológica (NOUROUDINE,
2011, p. 79).

Tal perspectiva se refere à produção de saber sobre a atividade humana e o
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princípio epistemológico central dela reside na dialética entre a norma que antecede e a
renormalizações (NOUROUDINE, 2011).

Um ponto importante a ser abordado é o surgimento da divisão do trabalho nas
oficinas artesanais, o que resulta na especialização em etapas distintas do processo, na
descaracterização do artesanato por meio da perda do conhecimento total do ofício e
implica diretamente na figura do artesão ao desconectar o saber e o fazer, a mente e as
mãos, instaurando, portanto, uma confusão sobre a atividade artesanal e a manufatura
(MATSUSAKI, 2016).

É preciso nos atentar para essas mudanças que vêm ocorrendo nas atividades
artesanais, já que a divisão das tarefas é algo impróprio ao trabalho artesanal, pois reduz
os aspectos sociais e os processos criativos que ocorrem durante o fazer, direcionando
as atenções do artesão apenas para o trabalho e excluindo-o de seu convívio social,
da consolidação de uma identidade com o artefato produzido e, também, das diversas
possibilidades do criar (MATSUSAKI, 2016).

Segundo Magalhães (1985), esse processo pode estar atrelado a uma imposição
de aumento de produtividade e competição com os produtos industrializados, o que
pode acarretar a perda das características próprias do artesanato. O autor observa que o
artesanato pode ser visto como uma tecnologia de ponta de um contexto em determinado
processo histórico, em que vai naturalmente evoluindo para uma maior complexidade,
maior eficiência e maior produtividade, ou seja, um caminho de maior performance, melhor
uso, maior produtividade e possibilidade divulgação.

(...) o artesanato é um momento da trajetória, e não uma coisa estática.
A política paternalista de dizer que o artesanato deve permanecer como
tal é uma política errada; culturalmente impositiva porque somos nós, de
um nível cultural, que apreciamos aquele objeto pelas suas características,
gostaríamos que ele ficasse ali. Então, é uma coisa insuportável, errada e
de certo modo totalitária, você impor a uma coletividade, a um grupo,
que permaneça naquele ponto. (...) o caminho, a meu ver, não é esse; o
caminho é identificar isso, ver o nível de complexidade em que está, qual
é o desenho do próximo passo e dar estímulo para que ele dê esse passo.
(MAGALHÃES, 1985, p. 172).

Em relação ao local de trabalho, sabe-se que as atividades acontecem, predomi-
nantemente, nas residências dos próprios artesãos, ou seja, a oficina está localizada nos
quintais das casas.

De acordo com Sennett (2009), na Idade Média, as oficinas eram lugares onde o
trabalho e a vida se misturavam, lá eles dormiam, comiam e criavam os filhos. Entretanto,
o autor coloca que essa imagem sedutora é enganadora, pois as oficinas funcionavam em um
sistema de guildas, que tinham que lutar para sobreviver. Essas guildas eram as próprias
corporações ou uma federação de oficinas autônomas, onde o capital de conhecimento era
considerado a fonte do poder econômico da guilda (SENNETT, 2009).
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No entanto, torna-se importante mencionar que a oficina se estabelece como espaço
social, tanto no passado quanto no presente, sendo um movimento de coesão entre as
pessoas através dos rituais do trabalho, por meio do ensino, da orientação e da troca de
informações (SENNETT, 2009).

Especificamente no caso da Pedra Sabão, objeto de estudo dessa tese, os artesãos
trabalham até 15 horas por dia na confecção dos objetos, em oficinas domiciliares. As
oficinas são construídas de forma precária, onde o torno, as ferramentas, a matéria prima
e os artesãos ficam protegidos do sol e da chuva. Entretanto, eles estão expostos ao frio,
calor, umidade e aos resíduos deixados pela Pedra Sabão, conforme se observam nas figuras
abaixo.

A Figura 1 nos mostra a casa de um artesão e a oficina nas suas redondezas,
situação típica do artesanato. As Figuras 2 e 3 nos mostra a oficina e a precariedade de
sua construção, como a falta de um piso adequado, grande depósito dos rejeitos deixados
pela Pedra Sabão, teto e estrutura improvisada, maquinários rudimentares e falta de um
lugar para a execução do trabalho de manuseio da Pedra. As Figuras 4, 5, 6 e 7 nos
mostram os tornos utilizados pelos artesãos da Pedra Sabão, os quais são de diferentes
formas, construídos precariamente pelos próprios artesão para auxiliar na confecção dos
objetos artesanais. Antigamente, eles tinham como força motora a água e, atualmente, são
movidos a eletricidade.

Figura 1 – Oficina de artesanato próxima à residência do artesão. Fonte: própria.
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Figura 2 – Oficina de artesanato em Pedra Sabão. Fonte: própria.

Figura 3 – Oficina de artesanato em Pedra Sabão. Fonte: própria.
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Figura 4 – Torno elétrico utilizado para fabricação de peças. Fonte: própria.

Figura 5 – Torno elétrico utilizado para fabricação de peças. Fonte: própria.
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Figura 6 – Torno elétrico utilizado para fabricação de peças. Fonte: própria.

Figura 7 – Torno elétrico utilizado para fabricação de peças. Fonte: própria.
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Segundo Castilhos et al. (2006), o processo de produção dos artefatos em Pedra
Sabão apresenta riscos ocupacionais para os artesãos, relacionados aos riscos físicos, como
quedas, cortes, amputações, vibração, ruído, temperatura e ventilação; químicos, como a
exposição à poeira e substâncias voláteis; e aos riscos ergonômicos como os movimentos
repetitivos e posturas inadequadas.

A Pedra Sabão, matéria prima para a confecção dos artefatos, é uma rocha que
tem na sua composição química anfibólios do tipo actinolita, tremolita ou antofilita, que
são fibras de asbesto potencialmente cancerígenas e as principais vias de exposição aos
riscos químicos são a inalação, dérmica e oral (CASTILHOS et al., 2006).

A inalação da poeira de talco, que é subproduto gerado pelos trabalhos com a rocha,
pode provocar danos irreversíveis aos pulmões tal como a talcose ou suas variações (talco-
asbestose, talcosilicose), além de doenças pleurais, doenças respiratórias das vias superiores
(bronquite, asma), dermatites de contato e doenças gastrointestinais (CASTILHOS et al.,
2006).

A Vigilância em Saúde do Trabalhador – VISAT nesses ambientes de trabalho
fica restrita às denúncias referentes ao trabalho infantil e ao desencadeamento de alguma
doença ou acidente diretamente relacionado ao trabalho. Ressalta-se, ainda, que muitos
desses trabalhadores não são donos dos locais de trabalho, ocorrendo a contratação de
mão de obra ou a terceirização das atividades, assim como nos modelos fabris capitalistas,
precarizando ainda mais as condições de produção.

No que se refere à formalidade, muitos artesãos ainda estão na informalidade, sem
acesso aos direitos legais e sociais básicos, mesmo considerando que a atividade já foi
regulamentada conforme a lei no 13 180.

Além disso, é importante mencionar que o processo de valorização do artesanato
nativo em arte, orientado pelas forças de mercado, pode tornar os artesãos menos criativos,
pois intervém no modo como aqueles povos se relacionam com o trabalho realizado a partir
de uma tentativa de padronização estética e de direcionamento temático transformando os
traços mais específicos do artesanato tradicional (MARQUESAN; FIGUEIREDO, 2014).

Essa lógica pode resultar na simplificação da importância da atividade artesanal,
desconsiderando toda a arte, a criatividade, os saberes, os valores e as singularidades
presentes nas obras. Portanto, impor ao artesanato padrões de competitividade inerentes
à economia capitalista, pode contribui para a perda dos valores subjacentes às práticas
artesanais e à descaracterização de certos aspectos simbólicos dessa prática cultural
(MARQUESAN; FIGUEIREDO, 2014).

Seraine (2009) afirma que o SEBRAE é a organização que apresenta a maior
eficiência no processo de conversão sociocultural de artesãos em empreendedores, o que
vincula a ideia de trabalho artesanal a algo inferior, atrelado a tecnologias arcaicas, em
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descompasso com a modernidade.

Através do Programa de Artesanato Brasileiro - PAB, o Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio - MDICE tem definido políticas públicas que venham
auxiliar a ampliação das organizações de trabalho artesanal no país e ações de fomento e
comercialização artesanal tendo como base o cenário sociocultural brasileiro (BRASIL,
2010).

Oliveira, Cavedon e Figueiredo (2012) apontam que a conceituação desse ofício
tem sido associada ao trabalho dos micro e pequenos empresários, o que proporcionou
o desenvolvimento de uma Câmara Especial no Brasil para auxiliar nas atividades de
exportação comercial dos produtos artesanais. Portanto, essas políticas estão relacionadas
no âmbito institucional com o desenvolvimento econômico do país, mostrando que o
SEBRAE, junto com o MDICE, têm articulado ações que contemple o segmento.

Os autores colocam que para as instituições brasileiras de caráter federal, o PAB e
o SEBRAE, o trabalho com as mãos apresenta-se associado à forma de trabalho dito como
produtivo. Ainda de acordo com os autores, o fato de estar imerso em um contexto onde a
produção industrial é marcante, mesmo considerando a ênfase na atividade manual, requer
do artesão características de produção semelhantes àquelas desenvolvidas no âmbito da
produção em série para atender o mercado.

Dessa forma, o caráter funcional do artesanato, associado ao entendimento da
lógica de mercado, ou seja, de um bem a ser consumido, resulta na constituição das
representações do trabalho artesanal com características de um trabalho empreendedor
(OLIVEIRA; CAVEDON; FIGUEIREDO, 2012).

Todavia, o artesão tem uma relação estética com a arte, onde o olhar é amplo,
tal como a forma e significado do objeto, transcendendo a sua função utilitária, caso ela
coexista no momento em que a relação entre sujeito e objeto acontece (FURTADO, 2007).
Assim, uma outra compreensão da realidade se constitui no desenvolvimento de outros
sentidos, de um sujeito que olha e que olhando se re-cria (FURTADO, 2007).
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2 O processo criativo e o repasse de saberes
no trabalho artesanal

A atividade consciente do ser humano é a sua capacidade de poder refletir sobre
ela e modifica-la, mediante o entrelaçamento de pensamentos, sentimentos e vontades (as
motivações) constituídas e constituintes de relações sociais que as potencializam (MOLON,
2003).

Veríssimo (2015), coloca que a atividade de trabalho é o movimento da gênese
do saber, pois quando se pede ao trabalhador para colocar em palavras esse saber, ele
vivencia um grande esforço intelectual e quando esse saber acaba de ser sistematizado ou
constituído, ele desencadeia processos internos que irão gerar outros saberes investidos e
assim sucessivamente.

Schwartz (2011) corrobora essa discussão afirmando que a capacidade de realizar
uma tarefa é adquirida na experiência, investida no corpo-si pela atividade em situações
históricas, isto é, frequentemente nem mesmo o próprio trabalhador se dá conta que utilizou
um saber que não estava previsto no protocolo ou nas normas, porque ficou escondido em
seu corpo-si e, então, vários problemas são continuamente evitados.

A inteligência prática compreende qualidades que vão da capacidade manual ou
destreza, à habilidade, no caso do artesão, permitindo a ele produzir novos conhecimentos
que lhes possibilitarão pensar, transformar e sentir o mundo social.

Um ponto importante a ser colocado é que temos na atividade artesanal a pos-
sibilidade de: criar novas formas, novas possibilidades de utilização da matéria prima e
solucionar as diversas variabilidades do sistema produtivo. Portanto, para o artesão, a
criatividade é uma variável presente e necessária durante a confecção dos seus artefatos,
sendo ela consequência que aparece quando uma pessoa atinge um alto nível de prazer em
uma determinada atividade (DIMATOS, 1999).

No entanto, por fazer parte de todos os seres humanos, a criatividade necessita ser
individualizada e incentivada, além disso é preciso o domínio sobre o assunto para que
se possa ter uma visão abrangente e divagar e, assim dessa divagação nascerá algo novo
(DIMATOS, 1999). Nesse sentido, a autora traz a reflexão de que a pessoa que pode ver
seu esforço transformado em algo concreto ou um benefício direto, ou seja, pode ver o
produto final, decorrente de seu trabalho, possui maior criatividade, uma vez que sente
maior prazer ao realizar sua atividade profissional (DIMATOS, 1999).

Furtado (2007) nos mostra que a criatividade decorre das relações do ser humano
com a natureza no processo de desenvolvimento cultural, porque tudo que existe na cultura
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é produto da imaginação humana e da criação sustentada nessa imaginação. Dessa forma,
pode-se dizer que todo sujeito é potencialmente sujeito criador e que sem a cultura e sem
o sujeito singular não há atividade criadora, não se produz arte.

Observa-se que às obras artísticas é conferido um sentido conceitual de arte e que
o artesanato por vezes não o apresenta, pois está atrelado ao cotidiano do contexto socio-
cultural do próprio artesão e à sua inserção socioeconômica, o que implica no fato de estar
mais associado ao desenvolvimento local do que ao saber cultural a ele agregado, trazendo
como consequência a percepção do artesanato como um bem de consumo (OLIVEIRA;
CAVEDON; FIGUEIREDO, 2012).

Contudo, ao considerar que artista é quem, vivendo intensamente uma emoção,
consegue exprimi-la concretamente, a fim de manifestá-la e transmiti-la aos outros, ou
seja, é quem vivencia a criatividade, sendo esta oriunda de todo pensamento e toda ação
que sublimam a pessoa, podendo ser alguma coisa imprevisível que salta de dentro do
ser, um insight, tal como uma improvisação, gerando prazer e alegria para aquele que a
concretiza (DIMATOS, 1999).

Por fim, Furtado (2007) acrescenta à discussão que a atividade criadora está
relacionada à produção de sentidos oriundos dos aspectos polissêmicos, contraditórios e
plurais das relações humanas. Assim, para compreender as atividades dos sujeitos, seus
modos de constituição e os sentidos que atribuem ao mundo, devemos entender o conjunto
das relações interpessoais e grupais das quais estes sujeitos participam (FURTADO, 2007).

No grupo, segundo Furtado (2007), o singular e o coletivo se constroem mutualmente,
enredando conflitos e acordos, semelhanças e diferenças, relações de confiança, trocas
culturais e construção de significados concretizadas nas ações cotidianas.

Na atividade artesanal, ao atuar coletivamente, os artífices constroem uma deter-
minada forma de olhar o mundo e a si mesmos, reverberando não apenas na constituição
de sua identidade, como também na perpetuação dos repasses de saberes geracionais.
Além disso, é no atuar coletivamente que todo o processo de aprendizagem artesanal se
concretiza e se fortalece ao longo do tempo, dando origem ao artesão.

Assim, em relação ao saber fazer da atividade artesanal, Davel, Cavedon e Fischer
(2012, p. 14) coloca que “para aprender a fazer artesanalmente, é necessário que a apren-
dizagem seja não somente um processo idealizado mentalmente, mas incorporado pela
destreza física e estética do artífice frente à obra em construção”.

Sennett (2009), acrescenta que devemos encarar com desconfiança os supostos
talentos inatos e sem treinamento, já que o desenvolvimento das capacitações dependerá
da maneira como será organizada a repetição, em que o número de vezes a repetir uma
peça não pode ultrapassar o alcance da atenção do indivíduo em determinada etapa. Além
disso, o autor coloca que à medida que uma pessoa desenvolve sua capacitação, ela muda
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o conteúdo daquilo que repete e a capacidade de sustentar a repetição aumenta. Assim, a
capacitação vai tomando atalhos que possibilitam às pessoas melhorar efetivamente o que
fazem.

A educação moderna procura evitar o aprendizado repetitivo, considerando-o
empobrecedor, sendo esse um ponto crítico da capacitação, pois a cabeça e a mão, o
pensar e o fazer, não são separados apenas intelectualmente, mas também socialmente
(SENNETT, 2009). Esse preconceito é enfrentado pelos trabalhadores manuais, os quais
possuem um vasto conhecimento tácito que não pode ser traduzido em palavras ou ser
transformado em propostas lógicas. Um ponto importante colocado por Sennett (2009) é o
paradoxo que o artesanato expressa, em que uma atividade altamente refinada e complexa
surge de atos mentais simples como a especificação de fatos e seu posterior questionamento.

Outro fato importante é que “o artífice que fabrica um objeto aparentemente
simples e honesto é tão cuidadoso, ou talvez engenhoso, quanto o artífice que elabora uma
fantasia” (SENNETT, 2009, p. 161).

Fischer e Soares (2010) complementam a discussão nos mostrando que o repasse de
conhecimento tradicionais é comumente tratado como algo espontâneo e natural, entretanto
essa percepção mostra-se duvidosa, pois desconsidera os aspectos pedagógicos e culturais
específicos envolvidos.

Os saberes envolvidos em cada etapa da produção do trabalho artesanal são,
tradicionalmente repassados de pais para filhos, mostrando a importância do núcleo
familiar para garantir esses repasses. São esses saberes, atrelados ao saber fazer com
as mãos, que fazem das diversas matérias primas exuberantes obras de arte, além de
representar uma manifestação cultural local (FISCHER; SOARES, 2010).

Torna-se, portanto, importante abordar uma característica fundamental do artesa-
nato, visto que a produção ocorre em domicílio, o núcleo familiar, que atua como uma
comunidade de prática e são considerados espaços onde a identidade de cada um dos
indivíduos participantes será moldada a partir de sua inserção (FERREIRA; HELAL;
PAIVA, 2016). Aspectos pedagógicos, culturais e práticas de cooperação estão sempre
presentes nos processos de aprendizagem que ocorre nesses locais de trabalho (FERREIRA;
HELAL; PAIVA, 2016).

Podemos dizer que participamos de diversas comunidades de prática durante a
nossa vida e o que as conceituam como tal é o fato dos seus integrantes desenvolverem
maneiras compartilhadas de buscarem interesses comuns: a capacidade de criar, reproduzir,
transmitir e disseminar suas próprias rotinas, crenças, valores, símbolos, histórias e etc..
Assim, podemos dizer que a primeira comunidade de prática da qual fazemos parte é nossa
família.

O processo de repasse dos saberes que acontece nessas comunidades práticas são
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vivenciados tanto pelas crianças, os filhos dos artesãos, quanto pelos jovens aprendizes, os
quais se engajam na busca por um conhecimento tácito, sendo aceitos de forma gradativa
pelos demais (FERREIRA; HELAL; PAIVA, 2016). Essa forma de participação é o que
Lave e Wenger (1991) chama de participação periférica legitimada, em que o sujeito, ainda
incipiente nessa comunidade de prática, envolve-se com suas atividades socioculturais,
mantendo contato com os integrantes mais antigos e se inteirando sobre as ações, identidades
e produtos.

Assim, de acordo com os autores, o processo da participação periférica legitimada
possibilita que o indivíduo se insira naquele determinado grupo social a partir das mudanças
de perspectivas e posições de poder, as quais vão se modificando com as trajetórias de
aprendizado, com o desenvolvimento de identidades e com os posicionamentos do indivíduo
enquanto participante daquele grupo.

Nesse sentido, Ferreira, Helal e Paiva (2016) nos mostram que a tradição do trabalho
artesanal e o orgulho em saber fazer determinada arte vai perpassando as gerações de
famílias dos artesãos e assim, o artesanato se torna uma atividade apreendida pelos
membros da família desde muito cedo.

Para Sennett (2009) o diálogo lúdico com os materiais físicos que as crianças
vivenciam na infância, bem como, as regras que aos poucos meninos e meninas vão
aprendendo, influenciam suas habilidades. O contato e as sensações tácitas vivenciadas no
uso de determinada ferramenta ensinam o aprendiz a apreciar a prática e a descobrir as
possibilidades oriundas daquele trabalho (SCHÖN, 2000). As Figuras 8 e 9 nos mostram
uma oficina de trabalho artesanal na Pedra Sabão, objeto de estudo dessa tese, com
a presença de uma criança que brinca com a Pedra enquanto o pai desempenha suas
atividades.

Figura 8 – Oficina de trabalho artesanal na Pedra Sabão. Fonte: própria
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Figura 9 – Oficina de trabalho artesanal na Pedra Sabão. Fonte: própria

Soares, Martins e Fischer (2009) aborda que os ritos de passagem dos conhecimentos
fazem daquele que repassa os saberes, o artesão-mestre, signo de pertencimento local e
de identificação com a atividade artesanal, pois para cada artefato produzido, o mestre
artesão detém uma história, mostrando o quanto a oralidade é um forte componente nessas
comunidades.

No entanto, segundo os autores, existem detalhes de difícil verbalização, tanto que
ao fazer uso dos instrumentos, o aprendiz desempenha uma ação individual e própria
sobre como reproduzir a peça da forma imaginada. Esse agir pode, em alguns casos, estar
distante do caminho sugerido pelo artesão mestre, o que torna os registros como fotos ou
desenhos um importante recurso comparativo.

Nas comunidades de práticas, temos, portanto, a figura do mestre artesão como um
conceito socialmente construído para valorizar aquele que promove os repasses de saberes
e garante a perpetuação desse ofício. Assim, o mestre artesão não é, necessariamente, o
que melhor faz as peças, mas o que agrega em si competências que transcendem o plano
operacional e impactam na coletividade.

É, então, a partir do contato com o mestre artesão que a troca de saberes e
os repasses geracionais acontecem. Segundo Fischer e Soares (2010), contribuem com a
discussão afirmando que esse repasse geracional se relaciona a uma noção de aprendizagem
significativa, a qual se refere à interação entre um novo conhecimento e um conhecimento
prévio. De acordo com os autores, esse processo de aprendizagem decorre, prioritariamente,
daquilo que já conhecemos e nele observa-se aspectos como a linguagem, em que predomina a
oralidade; a observação; os processos de imitação; o desmanche e o refazer, respectivamente,
para, então, alcançar a expertise da técnica.
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Assim, o conhecimento dos artífices é em grande medida tácito, as pessoas sabem
como fazer algo, mas não são capazes de descrever em palavras (SENNETT, 2009). A
essência do conhecimento tácito está relacionada à habilidade de participar por completo
em uma forma de vida; às habilidades humanas, tais como o andar de bicicleta, a leitura
de um raio-x por um médico, dentre outros e a práticas que se apropriam, mesmo sem
saber, no decorrer do processo de se tornarem pertencentes a um grupo, um exemplo
disso seria quando atores novatos fazem algo que os atores aculturados nunca fariam,
mas que apenas percebem isso quando veem os novatos quebrando as regras pressupostas
(RIBEIRO, 2013).

Existe dicotomias entre tácito/explícito e conhecer/conhecimento, onde essas visões
do aprender e do agir, podem ser baseadas em uma abordagem prescritiva ou baseada-em-
prática tanto para o aprendizado, quanto para a execução das atividades (RIBEIRO, 2013).
Na primeira abordagem o ponto chave é a escrita de padrões e métodos que devem ser
seguidos e utilizados, nela o conhecimento pode ser manipulado, transmitido, armazenado
e disponibilizado por meio da palavra escrita, dentre outros meios e a ênfase é colocada no
treinamento formal e no reforço diário para o uso de padrões e métodos (RIBEIRO, 2013).

Já na abordagem baseada-em-prática o ponto chave são as habilidades que cada
um desenvolve, possibilitando-os criar, aprimorar seus saberes, antecipar problemas, lidar
com as variabilidades e com os imprevistos decorrentes de suas atividades, que darão
sustentação aos padrões e aos métodos, ou seja, nessa abordagem a ênfase é colocada no
aprendizado através da participação em comunidades de prática, conforme Lave e Wenger
(LAVE; WENGER, 1991) abordam, e uma vez aculturados, os trabalhadores, têm mais
autonomia para julgar e aplicar padrões e métodos a seu critério, propondo novas maneiras
de trabalhar e fazer (RIBEIRO, 2013).

Os manuais e padrões são insuficientes por si próprios, mostrando a relevância
do conhecimento tácito dentro de qualquer espaço de trabalho e que o conhecimento é
socialmente acordado, modificado e transmitido; ele requer “imersão” para ser desenvolvido;
ele tem “fronteiras” que definem quem está dentro e quem está fora, quem é um membro e
quem não é, quem foi socializado dentro dele e quem não foi (RIBEIRO, 2013).

Nesse sentido, observa-se que nas comunidades de prática, os objetos possuem
um significado prévio, pois existe um repertório precedente que auxilia na criação das
peças. Mesmo assim, o artesão tem nas mãos a capacidade criativa, onde o manusear
insere-se em um campo bastante subjetivo, relacionado a uma sensibilidade estética e
motora dependendo, portanto, do repertório inicial do indivíduo e da aptidão (FISCHER;
SOARES, 2010).

Respaldando a discussão, Ferreira, Helal e Paiva (2016) afirmam que dentro dessas
comunidades, o processo de aprendizagem permite ao aprendiz obter um conhecimento
tácito, que não se manifesta por meio de palavras, nem consegue, na maioria das vezes, ser
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transformado em conhecimento explícito. Assim, é o conhecimento vivenciado: o contato e
as sensações tácitas experimentadas, na maioria das vezes desde a infância, que ensinam
a valorizar a prática e a descobrir as diversas alternativas criativas daquela atividade
(FERREIRA; HELAL; PAIVA, 2016).

A construção dessa aprendizagem é, portanto, um processo social, é o que os autores
supracitados chamam de aprendizagem social, em que a compreensão do trabalho artesanal
perpassa pelo entendimento das subjetividades do aprendiz, do seu pensar com as mãos
enquanto sujeito protagonista, enxergando o mundo a partir dos seus olhos. É, portanto, o
sujeito em construção, é a produção de singularidades, é o aprendiz se transformando em
artesão.

Gherardi e Nicolini (2001) ratificam a discussão reafirmando que essa aprendizagem
social é vista como um processo social que envolve relações moldadas pelas instituições
sociais, tal como a própria família, enquanto comunidade de prática, e pelo aprendizado
proporcionado por ela através da prática, ou seja, a arte do artesanato.

Segundo Soares, Martins e Fischer (2009), é a aprendizagem do aprender fazendo,
do aprender pela experiência, que transforma quem a pratica mediante a reelaboração
de significados anteriores, criando um novo sistema de significações. É o fazer e o pensar,
constante, de forma indissociada. Nessa perspectiva, os autores nos mostram que a busca
pela maestria perpassa pela lógica de imitação que está sempre presente na produção
artesanal e é uma das formas mais comuns de aprendizagem social.

Assim, Bandura (1977) propõe um esquema contendo etapas para conceituar essa
imitação ou, como ele também chama, aprendizagem por observação, em que as etapas se
dividem em quatro fases: atenção, retenção, reprodução motora e a motivação. Segundo o
autor, o indivíduo observa determinado comportamento, tenta reproduzi-lo e ao realizar
essa reprodução com sucesso, tem-se o início do processo de consolidação e posterior
aprimoramento de tal conhecimento.

De acordo com Bandura (1977), o processo de aprendizagem por imitação se finda
quando o sujeito consegue executar com confiança determinado comportamento que é
esperado por outros e, também, por ele. É o que o autor chama de sentido de autoeficácia.

Contribuindo com a discussão, Wenger (1998) afirma que a participação social,
seja ela a participação ativa nas práticas das comunidades sociais e na construção de
identidades em relação a elas, enquanto um processo de aprendizagem, deve integrar
quatro componentes essenciais: o significado, que é o experienciar; a prática, que é o fazer;
a comunidade, que é o pertencer e a identidade, que é o transformar-se. Essas quatro
fases estão relacionadas com os indivíduos como seres sociais e cujo conhecimento permite
experienciar o mundo e engajar-se nele significativamente. Dessa forma, observa-se que
o autor adota a perspectiva da aprendizagem inserida no contexto social e baseada na
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experiência.

Ao pensar na aprendizagem mediante a participação do sujeito, temos diversos
benefícios além da esfera individual, os quais se estendem para um coletivo e uma localidade.
Esse foco na participação proporciona o engajamento dos indivíduos com as práticas da
comunidade, permitindo a perpetuação e o aprimoramento (WENGER, 1998).

Nota-se que a valorização e a continuidade desses repasses de saberes, pelos artesãos,
é importante para a perpetuação da atividade artesanal, para a construção e manutenção de
uma identidade social e cultural local, principalmente estando inseridos em uma sociedade
que prega a “liquidez” das relações e das práticas.
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3 Ouro Preto e o trabalho artesanal na Pedra
Sabão

A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, inicia sua história no período da
exploração do ouro, fins do século XVII e com seu apogeu no século XVIII. A cidade,
inicialmente denominada Vila Rica, foi a mais rica e próspera dentre as diversas outras vilas
ou arraiais existentes nesse período da mineração e o povoamento dessas vilas aconteciam,
inicialmente, próximo às áreas de extração do ouro, ou seja, no fundo dos íngremes vales
da Serra do Espinhaço (SCARLATO, 1996).

Em 1720, Vila Rica se torna sede do governo da província de Minas Gerais e a
partir da segunda metade desse século, surge nessa nova sociedade um grupo significativo
de artistas: pintores, escultores e arquitetos, intelectuais e, também, uma vida política
bastante intensa. Dois desses artistas merecem destaque pela grandiosidade de suas obras,
respectivamente na escultura e na pintura: Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, e
Manoel da Costa Ataíde, dois nomes brasileiros que marcaram a nossa arte barroca
(SCARLATO, 1996).

Com a independência do Brasil em 1889, Vila Rica é elevada à categoria de cidade
com o nome Imperial de cidade de Ouro Preto. A partir de 1897, deixa de ser a capital
da província com a transferência da sede do governo para a cidade de Belo Horizonte
(SCARLATO, 1996).

Segundo Scarlato (1996), pode-se dizer que as cidades históricas mineiras transcen-
dem sua importância como patrimônio artístico e cultural da Humanidade pois, além de
representarem simbolicamente o marco da nacionalidade brasileira, não se pode deixar de
mencionar que a antiga Vila Rica foi o berço da formação da consciência nacional com a
Inconfidência Mineira.

Em 1980, a cidade de Ouro Preto em Minas Gerais, foi eleita Cidade Monumento
Mundial pela United Nations Educacional Scientific and Cultural Organization – UNESCO,
considerando-a como um dos grandes conjuntos históricos do mundo. A cidade possui como
acervo cultural de grande relevância, além das construções e das obras de arte barroca, o
rico artesanato, fabricado na sede e nos distritos da cidade mediante o trabalho familiar.

De acordo com o Censo 20101 a população do município de Ouro Preto é de 70.281
habitantes, dos quais 61.120 estão na área urbana e 9.161 na área rural. No município
há doze distritos, sendo importante mencionar que todos geram algum produto de valor
econômico. Esses produtos dividem-se entre o extrativismo mineral: o minério de ferro, o
1 <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/ouro-preto/panorama>

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mg/ouro-preto/panorama
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topázio imperial e o esteatito (Pedra Sabão); os produtos oriundos da agricultura familiar:
os doces caseiros; os artefatos de taquara, os bordados e os móveis e objetos de decoração
fabricados com madeira de demolição.

Essa gama de produtos artesanais, presentes na sede e nos distritos do município
de Ouro Preto, são vendidos nas próprias casas dos artesãos ou em determinados espaços
públicos destinados a esse fim, como exemplo tem-se a feira livre instalada no Centro
Histórico do município que vende artefatos em Pedra Sabão.

Considerando que a proposta desse projeto de tese envolve a atividade artesanal
em Pedra Sabão, sendo esta a que proporciona o maior impacto, no que se refere à sua
importância para a economia e a cultural local, espera-se com esse trabalho, contribuir
para a preservação, a valorização e a difusão do patrimônio imaterial (previsto no artigo
216 da constituição brasileira de 1988) e material, oriundos da relação existente entre o
artesão, o seu ofício e a matéria prima.

Corrêa e Liccardo (2013) afirmam que o manuseio para a confecção das esculturas e
dos artefatos em Pedra Sabão ocorre, em geral, nos distritos do município, sem a existência
de associações que poderiam possibilitar uma representação e uma maior divulgação
dos seus trabalhos. Além disso, Os atravessadores acabam se tornando uma importante
possibilidade de escoação da produção, atuando diretamente na revenda dos produtos. Os
autores supracitados mencionam outro ponto importante que é a falta de informações
ambientais por parte dos artesãos, os quais geram danos ao meio ambiente oriundos da
lavra da matéria prima, que acarreta descarga de sedimentos no solo e em cursos d’água
gerando assoreamentos e contaminações.

As cooperativas e associações, que representam a maioria deles, na prática são
apenas um instrumento para emissão de notas fiscais. Cada artesão está em busca da sua
própria produção e lucro, gerando uma concorrência que pode prejudicar o grupo.

Alguns artesões e algumas poucas empresas da região exportam produtos oriundos
da Pedra Sabão, tais como blocos ou chapas para as indústrias internacionais de lareiras
(SANTOS, 2009).No entanto, pode-se dizer que essa exportação causa alguns problemas,
pois as empresas vêm comprando jazidas e explorando de maneira mecanizada, não
aproveitando os materiais que seriam úteis para os artesãos.

Ressalta-se, que a obtenção de matéria prima depende de negociação com os
titulares dessas jazidas (SANTOS, 2009). Assim, alternativas para esse fato deveriam ser
pensadas e propostas pelo governo e órgãos fiscais locais.

Santos (2009) afirma que o artesanato Ouropretano, em Pedra Sabão, precisa
ser constantemente inovador no que se refere ao design e, também, procurar melhores
patamares de qualidade para garantir e ampliar a aceitação dos artefatos no mercado
nacional e internacional.
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Segundo Santos (2009), a criação de arranjos produtivos locais – APLs, promove a
competitividade e a sustentabilidade dos micro e pequenos negócios, estimulando processos
locais de desenvolvimento. As empresas instaladas em APLs exercem o aprendizado
coletivo, a troca de informações, a eficiência coletiva e o aumento de competitividade. Essas
aglomerações de empresas, devem apresentar especialização produtiva e possuírem algum
vínculo de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com outros atores
locais: governo; instituições de crédito, ensino e pesquisa e/ou associações empresariais.

O autor, ao propor a criação dos APLs, afirma que o valor do artesanato se tornou
um entrave para o desenvolvimento dessas propostas empreendedoras a partir do momento
em que se configura uma recusa, por parte dos artesãos e familiares, de “adequação do
design” ao mercado.

Torna-se importante mencionar, que no distrito de Santa Rita de Ouro Preto,
principal localidade de produção artesanal em Pedra Sabão, cada família desenvolve suas
peças de acordo com suas habilidades e preferências, o que não vai de encontro com as
propostas de criação de Arranjos Produtivos Locais – APLs, as quais configuram, para os
artesãos, na massificação da produção e na descaracterização do valor do artesanato.

Santos (2009) menciona, também, que as tentativas de introdução de equipamentos
de produção, realizadas no distrito, desenvolvidos por instituições de ensino e pesquisa,
buscando melhorar o processo produtivo, no que se refere à qualidade dos artefatos e
à sustentabilidade ambiental com a redução de resíduos sólidos, encontrou, novamente,
resistência por parte dos artesãos, os quais afirmam que a utilização desses equipamentos
torna a produção mais lenta no caso do torno e, no caso da serra que trabalha “a úmido”,
eles afirmam que perdem o tato, o que acarreta na visão deles, perda de qualidade e
identificação com o produto. Em ambas as situações, os equipamentos foram desenvolvidos
para a produção de panelas de Pedra Sabão.

Não se observa qualquer menção sobre a participação dos sujeitos da ação nas
propostas de intervenção. O trabalho é sempre singular e, especificamente no artesanato,
existe um modus operandi característico de cada artesão, mediante os seus saberes tácitos
e a sua criatividade, os quais podem ser evidenciados nos artefatos produzidos (design,
lapidação...), portanto a participação ativa dos protagonistas das ações é de fundamental
importância em qualquer processo de intervenção em seus ambientes de trabalho.

Sem levar em consideração as especificidades de quem realiza o trabalho com a
Pedra Sabão, questiona-se a quem se deseja beneficiar, de fato, com essas intervenções? Os
artesãos ou um mercado ávido pela produtividade, pela redução dos custos, pelo aumento
do consumo, etc. em detrimento de todas as subjetividades que estão presentes em cada
artefato criado?

A distância entre o trabalho prescrito e o trabalho real ou entre aquilo que o artesão
pensa em criar ou reproduzir e aquilo que de fato se concretiza no artefato produzido, nos
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mostra que:

É esta gestão da distância entre o trabalho prescrito e o real que cria,
que está na origem do que os psicólogos e os psiquiatras do trabalho
chamam: a subjetividade do/no trabalho. É nesse momento que se ex-
pressa a personalidade, a individualidade, a história sempre singular,
tanto individual quanto coletiva daqueles que participam, em tempo real
(TRINQUET, 2010, p. 98).

O artesanato, em um âmbito geral, e especificamente com a Pedra Sabão, possui
uma especialização produtiva que acontece a nível familiar, é nesse núcleo que acontecem
os repasses de saberes geracionais, permitindo o primeiro contato com a matéria prima e, a
partir dele, o aprendiz vai aprimorando suas habilidades e se transformando em artesão. O
processo se finda quando se consegue produzir suas próprias peças, com suas características,
com suas escolhas. Assim, temos o uso de “Si” por si mesmo e não pelo outro.

O artesanato em Pedra Sabão valorizado e bem explorado, pode contribuir para
torná-lo uma rota de turismo cultural, valorizando o saber fazer tradicional e melhorando
a vendagem desses artefatos, de forma a contribuir e garantir a sustentabilidade dos
seus artífices. Além disso, o empoderamento desses atores contribui para que eles se
fortaleçam, se organizem e promovam ativamente a difusão da importância do artesanato
como patrimônio cultural local.

3.1 A Pedra Sabão e o Barroco Mineiro
O trabalho artesanal da Pedra Sabão, no município de Ouro Preto, se concentra,

predominantemente, em algumas localidades rurais: o distrito de Santa Rita de Ouro Preto
e seus sub-distritos. Assim, o processo produtivo artesanal da Pedra Sabão proporciona à
cidade de Ouro Preto sustentabilidade social, pelo número de pessoas que são beneficiadas;
sustentabilidade econômica pela geração de renda aos artesãos; sustentabilidade espacial,
pelo equilíbrio rural-urbano e sustentabilidade cultural, pelo próprio processo artesanal de
produção dos artefatos (ALMEIDA, 2006). Infelizmente, o mesmo não se pode falar, ainda,
para uma sustentabilidade ambiental, pois o sistema de extração e produção dos artefatos
gera uma quantidade expressiva de rejeitos, o “pó” da Pedra Sabão (ALMEIDA, 2006).

Esse ofício é uma herança de uma rica tradição que pessoas de diversas localidades
e países podem apreciar na cidade histórica de Ouro Preto e que tem o mestre Antônio
Francisco Lisboa, Aleijadinho, como o maior escultor Barroco brasileiro e um dos maiores
do mundo, utilizando esse mineral.

Aleijadinho, é considerado o maior artista brasileiro do período colonial, deixando
ao país, uma herança inigualável pela genialidade de suas obras. Ele introduziu a Pedra
Sabão em seus trabalhos de escultura, substituindo o mármore.
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Pode-se dizer que o Barroco é um dos mais ricos períodos artísticos do mundo
ocidental. Ele surgiu depois do Renascimento e é marcado pela oposição à disciplina e ao
rigor daquela época, através de suas irregularidades e extravagâncias, sendo representado
por um estilo independente, que se popularizou a partir do início do séc. XVIII (MELLO,
1983).

O barroco chegou à América latina com os missionários jesuítas, que trouxeram esse
novo estilo como instrumento de doutrinação cristã. O barroco brasileiro está, portanto,
associado à religião católica e, por isso, pode-se observá-lo em diversas regiões do país,
tais como as igrejas construídas segundo os princípios desse estilo (PINTO, 2006).

O barroco em Minas Gerais, está atrelado à descoberta do ouro e, durante o séc.
XVIII quando a Europa experimenta as concepções artísticas do Neoclassismo, a arte
colonial mineira resiste às inovações, mantendo um barroco tardio mais singular (PINTO,
2006).

Além disso, a distância do litoral e as dificuldades de importação de materiais e
técnicas construtivas vão dar ao barroco mineiro um caráter peculiar, possibilitando a
criação de uma arte diferenciada, marcada pelo regionalismo (PINTO, 2006).

No séc. XVIII, na cidade de Ouro Preto, as irmandades religiosas multiplicaram as
construções, onde cada uma tentou fazer de sua igreja a mais rica e mais bonita da cidade.
A Pedra Sabão, matéria-prima local, foi substituída pelo mármore europeu, encontrando
soluções originais para a decoração de cada uma das igrejas e possibilitando que a arte
barroca mineira seja considerada uma das mais belas do mundo (PINTO, 2006).

A Pedra Sabão foi, então, imensamente utilizada nas manifestações artísticas e
arquitetônicas barrocas mineiras, mas sem a utilização de uma mão de obra artesanal
qualificada e organizada como a que se formou na construção das cidades europeias
dos séculos XV e XVI. Entretanto, com a necessidade das construções urbanas, foi se
formando um pequeno grupo de trabalhadores ou artesãos como carpinteiros, marceneiros,
trabalhadores de cantaria, ferreiros, etc., onde as obras artísticas recebiam a influência de
seus artífices (SCARLATO, 1996).

O barroco mineiro, que pode ser observado, dentre outras construções, nas igrejas,
possui originalidade quando comparado ao europeu. Mesmo que esse estilo artístico tenha
sido importado da Europa, assumiu aqui em Minas Gerais, características que o diferenciam,
sendo necessário compreendê-lo no tempo e espaço em que foi produzido (SCARLATO,
1996). Essa originalidade é observada na arquitetura das igrejas, no contraste entre o seu
exterior e a exuberância do seu interior, assemelhando-se com os efeitos do claro e do
escuro das pinturas barrocas europeias (SCARLATO, 1996).

Portanto, observa-se que os artefatos artesanais produzidos em Pedra Sabão, pos-
suem grande importância histórica, cultural e econômica e se apresentam como fonte de
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renda principal para as famílias que trabalham com esse mineral.

3.2 A Pedra Sabão: extração e legislação
A Pedra Sabão é cientificamente chamada de esteatito pela mineralogia. Esse

mineral tem característica saponácea, derivando daí seu nome comercial. O afloramento do
esteatito ocorre em vários municípios de Minais Gerais, tais como: Ouro Preto, Mariana,
Piranga, Catas Altas da Noruega, Itaverava, Diogo de Vasconcelos, Ouro Branco e demais
distritos pertencentes a estas cidades. Existem várias formas de representação da Pedra
Sabão, dependendo da região, das características culturais locais e, fundamentalmente, da
qualidade da rocha que é encontrada (SANTOS, 2009).

A Pedra Sabão e seus resíduos podem ser utilizados na indústria cerâmica, têxtil,
farmacêutica, inseticidas, cosméticos, sabões, tintas, papeis e refratários. As atividades
de extração, transporte, transformação e comercialização do esteatito produz grande
impacto regional e ambiental com a geração de resíduos. Entretanto, são atividades
compatíveis com o desenvolvimento social e ambiental sustentável por apresentar um
benefício socioeconômico na região (SANTOS, 2009).

No que se refere à legislação e à extração do mineral esteatito, sabe-se que ex-
ploração dos recursos do subsolo é autorizada pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM. Esse órgão determina que as prefeituras municipais devem receber
uma compensação financeira pela exploração mineral – CFEM, o qual é calculado sobre
o valor da venda do produto no mercado. Os artesãos, superficiários do local onde as
aflorações ocorrem, se sentem obrigados a conceder seus terrenos às grandes mineradoras,
mediante a concessão de Alvará de Pesquisa – expedida pelo DNPM – e recebem injustas
compensações financeiras (QUIRINO; CARVALHO, 2016).

Não existe outorga do DNPM para a concessão da lavra do esteatito, apenas
os Alvarás de Pesquisa. O Código Brasileiro de Mineração que regula toda a atividade
de extração mineral no país, concede autorização de pesquisa e lavra experimental na
mineração da Pedra Sabão, sem a exigência de instalação da atividade minerária no local
(QUIRINO; CARVALHO, 2016).

O acesso à lavra requer equipamentos adequados e recursos financeiros, porém
como o superficiário não possui condições para custear essas operações, eles fazem uma
parceria com empresas extratoras de minérios, tal que todo o talco extraído e todo rejeito
da operação fica para o proprietário do solo e todo o esteatito de melhor qualidade fica
com a empresa (ALMEIDA, 2006).

Além disso, a empresa que realiza a lavra paga um determinado valor, previamente
acordado, por tonelada extraída, ao proprietário do solo e retira os blocos de esteatito
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da área da mina. O valor pago aos superficiário é muito pequeno quando comparado ao
valor de mercado do mineral e os artesãos reclamam do alto preço que o esteatito de boa
qualidade é vendido para eles.

Portanto, torna mais seguro para o artesão comprar as pontas das pedras rejeitadas
pelas mineradoras, do que tentar extraí-las, pois além dos altos custos para a exploração
das jazidas particulares, eles teriam que enfrentar ações civis públicas ambientais, as quais
ocorrem contra os pequenos artesãos que ainda se arriscam na exploração manual da pedra
(QUIRINO; CARVALHO, 2016).

Torna-se importante mencionar que o DNPM fixa a quantidade lavrada, para fins
de pesquisa, em um valor tão alto quando comparado ao utilizado pelos artesãos, que uma
única guia de utilização anual concedida pelo órgão para as mineradoras, pode resultar
na extração de matéria prima necessária para manter uma geração inteira de artesãos
(QUIRINO; CARVALHO, 2016).

Essa determinação legal, permite às mineradoras explorar parte ou toda a jazida
mineral, de maneira a possibilitar a realização de testes de viabilidade econômica do
material extraído. Entretanto, na prática, o que ocorre, é a permissão para explorar e
aproveitar economicamente a jazida a título de pesquisa de viabilidade de exploração
(QUIRINO; CARVALHO, 2016).

Segundo Almeida (2006), a maioria das áreas concedidas para pesquisa da substância
mineral esteatito, não possuem os relatórios de pesquisa, evidenciando que os titulares
dos Alvarás não cumprem o prazo determinado pelo código de mineração para iniciar
os trabalhos necessário para o conhecimento da jazida. No entanto, mesmo com essa
determinação jurídica, a lavra clandestina acontece na região e sem um planejamento
adequado, o que pode causar problemas de ordem ambiental na região.

Dessa forma, o fato da lavra acontecer à margem da lei, pode-se ter como consequên-
cia um prejuízo ao aproveitamento econômico, impactando diretamente na disponibilidade
da matéria prima para os artesãos e, consequentemente, na perda de uma das manifestações
culturais mais antigas e significativa, a qual faz parte do patrimônio cultural da cidade de
Ouro Preto: o artesanato em Pedra Sabão.

O que antes era retirado das jazidas em pequenas quantidades para o desenvolvi-
mento dos trabalhos artesanais nas oficinas, atualmente é extraído por máquinas de grande
porte e transformado em pedras de revestimento, lareiras e ornamentos da construção
civil, atendendo tanto ao mercado nacional quanto ao mercado internacional (QUIRINO;
CARVALHO, 2016).

Nesse sentido, a existência de danos sociais nas comunidades que vivem do arte-
sanato da Pedra Sabão já pode ser observada através das dificuldades enfrentadas pelos
artesãos em obter a matéria prima do seu trabalho, seja pela disponibilidade ou pelo alto
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preço.

3.3 Trabalhos relacionados com a Pedra Sabão
Existem vários trabalhos de pesquisa relacionados à Pedra Sabão no que tange aos

aspectos mineralógicos; aos riscos ambientais; às propostas de desenvolvimento de uma
produção mais limpa; à análise do ciclo de vidas dos produtos, às questões de gênero e de
riscos à saúde e adoecimento do artesão.

Os trabalhos encontrados na literatura relacionados com à Pedra se referem: às
condições de vida, produção e saúde em uma comunidade de mineiros e artesãos em
Pedra Sabão em Ouro Preto, Minas Gerais: uma abordagem a partir da ocorrência de
pneumoconioses (BEZERRA, 2002); à ocorrência da Talcose entre artesãos em pedra-sabão
em uma comunidade rural do município de Ouro Preto (BEZERRA et al., 2003); aos
relatórios provenientes do projeto “Rota tecnológica para o desenvolvimento de APL’s de
base mineral – Case: Artesanato de pedra-sabão em Minas Gerais” os quais descrevem
um levantamento das UPAs de pedra-sabão, fornecendo dados sobre a organização deste
tipo de produção e caracterização químico-mineralógico-petrográfica dos esteatitos da
região de Ouro Preto, Mariana e Catas Altas da Noruega (CETEC, 2006); à utilização da
pedra-sabão como fonte alternativa de renda e de subsistência dos pequenos artesãos em
Ouro Preto (CORRÊA; LICCARDO, 2013); ao trabalho familiar no artesanato de pedra-
sabão em Ouro Preto, abordando as questões de gênero e o trabalho infantil na pequena
mineração (CASTILHOS et al., 2006); ao estudo da transição de mineração artesanal
para industrial, bem como o mercado de esteatito e as implicações sociais e ambientais
deste processo (ALMEIDA, 2006); à caracterização do refugo de esteatito (TORRES,
2007); à análise dos entraves para a criação de um arranjo produtivo local (APL) de
base mineral da pedra-sabão na região de Ouro Preto (SANTOS, 2009); à proteção do
patrimônio cultural imaterial em face da explotação industrial da pedra-sabão na região
dos Inconfidentes em Minas Gerais (QUIRINO; CARVALHO, 2016); à caracterização do
particulado atmosférico proveniente da extração e manufatura de pedra-sabão (PROTI,
2010); à contribuição da análise ergonômica do trabalho na avaliação social do ciclo de
vida de artefatos de pedra-sabão em Santa Rita de Ouro Preto (RODRIGUES, 2012);
e, também, Produção mais limpa aplicada ao processo produtivo de artefatos em pedra
sabão, em oficinas do Distrito de Santa Rita de Ouro Preto (RODRIGUES, 2016).

Portanto, temos uma lacuna a ser preenchida, pois não se observa trabalhos que
pesquisem o sujeito da ação, buscando entender o modus operandi a partir da fala de quem
o realiza; as alegrias, as tristezas e as dificuldades do ofício a partir do “ponto de vista” do
artesão; o processo de construção de uma identidade com o artesanato; os repasses dos
saberes geracionais e etc.
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Enfim, existe um espaço para se pesquisar a relação do artesão com a Pedra, que
nas suas falas, os movem, os inspiram, os transformam e os fazem retornar sempre. Dessa
forma, buscou-se compreender, diante das dificuldades atreladas à atividade artesanal, se
é uma escolha, por parte dos artesãos da Pedra Sabão, permanecer nesse ofício.

Dessa forma, a revisão da literatura sobre o trabalho artesanal em Pedra Sabão,
sua relação com as subjetividades humanas, bem como as motivações e a construção de
uma identidade, tornou possível a compreensão da relação entre o artesão, o seu ofício
e a Pedra Sabão, bem como sua permanência na atividade. Para tanto, as comunidades
foco desse trabalho se referem às localidades que possuem expressividade em relação à
produção de artefatos em Pedra Sabão e ao número de artesãos que vivem dessa atividade
secular: o distrito de Santa Rita de Ouro Preto e seus subdistritos.

3.4 O problema de pesquisa
O artesanato em Pedra Sabão origina uma identidade local, cultural e pelo trabalho

e sua perpetuação é fundamental para seus artífices, pois se configura como a única ou
principal fonte de renda. Além disso, existe uma importância socioeconômica e cultural
da atividade artesanal no Brasil e, em especial a Pedra Sabão no município de Ouro
Preto-MG.

No que se refere ao trabalho artesanal em Pedra Sabão, observa-se intensa jornada de
trabalho, insalubridade nas oficinas, precariedade dos espaços e ferramentas, inadequações
ergonômicas e publicações científicas relacionadas às doenças pulmonares oriundas do “pó”
da Pedra Sabão. Além disso, torna-se importante mencionar os diversos riscos que esse
ofício vem sofrendo para garantir sua perpetuação: o alto preço da matéria prima vendida
pelas mineradoras; o alto custo e a dificuldade para a extração de forma rudimentar do
mineral nas próprias propriedades dos artífices; a produção em larga escala de artefatos
similares aos artesanais, com a massificação da produção; a fiscalização do trabalho nas
oficinas; a fiscalização do descarte do “pó” da Pedra Sabão e as dificuldades de gestão da
produção e de precificação dos produtos.

Além disso, observa-se, dentre os artesãos de Santa Rita de Ouro Preto, que: alguns
deles nunca saíram da localidade e nem desempenharam outra atividade de trabalho
diferente do artesanato em Pedra Sabão; outros fizeram um movimento de saída do distrito
para trabalharem em outros ofícios e depois retornaram, não somente para a localidade, mas
também para as atividades com a Pedra; outros que após se inserirem em cargos públicos
do município, na busca por uma estabilidade financeira, continuam desempenhando esse
ofício nas horas vagas.

Dessa forma, tornou-se relevante abordar as subjetividades da relação do artesão
com a matéria prima e com o ofício, tal que mesmo imersos tanto em uma difícil realidade
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socioeconômica quanto nas precariedades, penosidades e insalubridades do próprio ambiente
de trabalho, há um movimento de retorno às atividades com a Pedra. Portanto, buscou-se
compreender e responder a seguinte questão de pesquisa: a perpetuação no trabalho
artesanal em Pedra Sabão é uma escolha?
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4 Metodologia: o percurso investigativo

Neste capítulo, será apresentado o referencial teórico-metodológico que permitiu
responder à pergunta de pesquisa: a perpetuação no trabalho artesanal em Pedra Sabão é
uma escolha?

A metodologia da pesquisa é o caminho do pensamento e a prática necessária para
investigar determinado objeto. Segundo Castro (2016), embora a metodologia ofereça
sustentação para a condução do processo de investigação guiando o pesquisador no seu
percurso, é o próprio caminhar que abre as estradas, evidenciando as possibilidades,
identificando os atores e definindo os meios para se conhecer um dado objeto ou uma dada
situação.

Segundo Zanella (2008) pesquisar é uma ação ética, estética e política. A autora
define que a ética se refere ao comprometimento social, com uma determinada visão de
mundo, valores, conhecimentos e crenças que se objetivarão na escrita do trabalho. É uma
ação estética porque se funda em relações sensíveis em que é possível reconhecer a potência
criadora que afirma o ser humano em humanidade, se pautando em sensibilidades que
estranham o instituído e reconhecem infinitas possibilidade de devir.

Em relação à pesquisa, sabe-se que ela busca, necessariamente, o ineditismo,
produzir algo “novo”. Entretanto, esse “novo” pode ser a explicitação de algo que não
havia sido enunciado, portanto inédito ainda que fundado no já dito e, pode também,
ser a apresentação de uma outra possibilidade de leitura para aquilo há muito tempo
já estudado/enunciado e cuja familiaridade não nos permite ver o que pode vir a ser
(re)conhecido (ZANELLA, 2008).

Considerando que o trabalho é uma atividade singular e que o pesquisador é
um trabalhador, teremos, então, as suas subjetividades, materializadas nesse trabalho.
O prescrito do pesquisador é o método, mas todo trabalho prescrito é impossível, é
invivível, ele é sempre renormalizado e é nessa transgressão da norma “que se faz história,
porque só se produz o que há de humano na não repetição, no revirar da norma e, logo,
do método (RABELO, 2014, p.28). Por isso, toda metodologia há de ser, em alguma
medida, transgressão, pois toda atividade de trabalho é situação histórica sempre singular”.
(CUNHA, 2007, p. 5).

Minayo (2007a) afirma que a criatividade do pesquisador é necessária e insubs-
tituível. “(...) a metodologia inclui simultaneamente a teoria da abordagem (método),
os instrumentos de operacionalização do conhecimento (as técnicas) e a criatividade do
pesquisador (suas experiências, sua capacidade pessoal e sua sensibilidade)” (MINAYO,
2007a, p. 14).
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Bauer, Gaskell e Allum (2015) consideram que não existe uma maneira ótima de
se fazer pesquisa social. É sempre necessária uma visão holística do processo, pois os
pesquisadores qualitativos encontram pouca clareza e orientação na literatura para seus
procedimentos. Nesse tipo de pesquisa “estamos interessados na maneira como as pessoas
espontaneamente se expressam e falam sobre o que é importante para elas e como elas
pensam sobre suas ações e as dos outros” (BAUER; GASKELL; ALLUM, 2015, p. 21).

4.1 O percurso metodológico
A metodologia qualitativa nos permite uma abordagem do contexto social em que

se insere o objeto e a totalidade deste a partir de estudos empíricos, se preocupando com
um nível de realidade que não pode ser quantificado (MINAYO, 2007a). Nessa metodologia
o pesquisador busca descrever e decodificar os componentes do complexo sistema de
significados, através de um conjunto de técnicas interpretativas que tentarão explorar
determinado fenômeno a partir de sua própria lógica (NEVES, 1996).

Essa lógica se refere ao próprio objeto, à lógica do objeto a ser pesquisado, tal que
seu caráter complexo se torna fator determinante para a escolha de um método (FLICK,
2009). Considerando a condição limitada de toda pesquisa mediante às características
enigmáticas e multifacetadas dos eventos sociais, deve-se despir do aprisionismo rígido de
métodos a serem aplicados, de forma a conseguir uma junção de procedimentos de cunho
racional e intuitivo, capaz de contribuir para uma melhor apreensão da realidade (NEVES,
1996).

Além disso, sendo todo o processo de pesquisa conduzido por um pesquisador
imerso em um patrimônio social, essa lógica própria do objeto, passa a ser questionada,
pois a subjetividade desse sujeito também guia as escolhas realizadas ao longo do caminhar
(CASTRO, 2016). Portanto, criar um roteiro flexível e aberto que permita aproximar-se
da lógica do objeto, ainda que passando por um filtro de escolhas realizadas pelo próprio
pesquisador, significa entrar em contato com o que o objeto nos conduz a buscar (CASTRO,
2016, p. 44).

Bauer, Gaskell e Allum (2015) consideram que para uma adequada cobertura dos
acontecimentos sociais, uma variedade de métodos e dados se tornam necessários, ou seja,
um pluralismo metodológico.

A investigação da ação empírica exige: a observação sistemática dos acon-
tecimentos, inferindo os sentidos desses acontecimentos das (auto)observações
dos atores e dos espectadores; técnicas de entrevista e a interpretação
dos vestígios materiais que foram deixados pelos atores e espectadores
(BAUER; GASKELL; ALLUM, 2015, p. 18).

Portanto, a metodologia transcende as técnicas, é a ideia do devir na cientificidade,
onde
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Poderíamos dizer, nesse sentido, que o labor científico caminha sempre em
duas direções: numa, elabora suas teorias, seus métodos, seus princípios
e estabelece seus resultados; noutra, inventa, ratifica seu caminho, aban-
dona certas vias e encaminha-se para certas direções privilegiadas. E ao
fazer tal percurso, os investigadores aceitam os critérios de historicidade,
da colaboração e, sobretudo, reveste-se da humildade de quem sabe que
qualquer conhecimento é aproximado, é construído (MINAYO, 2007a, p.
12).

A metodologia de caráter qualitativo, adotada nesse trabalho, teve uma perspectiva
não apriorística, tal que uma hipótese inicial não foi formulada. Inicialmente, buscamos
compreender o que motiva os artesãos a perpetuarem suas atividades em Pedra Sabão que
acontecem sob condições penosas de trabalho.

Para tanto, utilizou-se a observação direta e as pesquisas documentais através
da historiografia, mas não apenas uma historiografia tradicional positivista, voltada
unicamente para a análise de documentos escritos, e sim uma historiografia de fontes escritas
e não escritas, incluindo, portanto, o indivíduo e não apenas os seus registros documentais
(FISCHER; SOARES, 2010). Buscou-se, portanto, a história oral, a recuperação do vivido.

Em relação às técnicas de entrevistas, utilizou-se um modelo de entrevista, aberta
e em profundidade, o qual foi utilizado apenas na primeira etapa da investigação, pois no
momento inicial da pesquisa buscou-se conhecer o campo, as histórias e os problemas que
dele emergem.

A entrevista em profundidade é um procedimento que está associado à técnica.
Sendo a entrevista uma forma eficiente de interação social, sabe-se que nesse modelo de
entrevista “o informante é convidado a falar livremente sobre um tema e as perguntas
do investigador, quando feitas, buscam dar mais profundidade às reflexões” (MINAYO,
2007b, p. 64).

Assim, a influência do entrevistador deve ser mínima, se diferenciando de outros
métodos por não possuir uma estrutura previamente definida. Nela inexiste o esquema
pergunta-resposta, é o contar e escutar das histórias que trilha todo o percurso do
desconhecido, que elucida com todas as subjetividades, com todo o linguajar espontâneo
de quem narra, os objetos a serem estudados

Torna-se importante ressaltar que a pergunta norteadora da primeira fase das entre-
vistas se baseou na compreensão da trajetória laboral dos artesãos, bem como sua relação
com a Pedra Sabão e o ofício, pois as singularidades do trabalho e as complexidades do
meio, nos mostram que é necessário buscar os saberes dos trabalhadores para construirmos
outros saberes.

Na segunda fase do processo investigativo, utilizou-se entrevistas semiestruturadas,
de forma a focar na pergunta de pesquisa que se pretende estudar. Esse modelo de entrevista
teve como objetivo principal compreender os significados que os entrevistados atribuiam
às questões e situações relativas ao tema de interesse (GODOY, 2012).
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A entrevistas semiestruturadas são adequadas quando o pesquisador de-
seja apreender a compreensão do mundo do entrevistado e as elaborações
que ele usa para fundamentar suas opiniões e crenças. São pertinentes
quando o assunto a ser pesquisado é complexo, pouco explorado ou
confidencial e “delicado” (GODOY, 2012, p. 134).

A entrevista semiestruturada permite ao pesquisador desenvolver uma ideia sobre
a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo e mesmo existindo um roteiro,
este não deve ser rígido, mesmo que seja importante cobrir as questões estabelecidas, ele
pode ser aperfeiçoado ou modificado em função da necessidade de se obter outros tipos de
dados (GODOY, 2012).

Um ponto importante que deve ser considerado é o entendimento de que a pesquisa
representa a possibilidade de se construir diálogos, indo na contramão da rigidez de um
método ou de se prender a ele. A pesquisa se materializa em um texto que dialoga com
o outro, com o mundo. Os sujeitos da pesquisa, os sujeitos observados, não são sujeitos
passivos, são sujeitos ativos da pesquisa. Portanto,

(...) como não pensar em vias de mão dupla, em que os sujeitos do
mundo, construída a necessária relação de intimidade, também pudessem
encaminhar questões aos sujeitos do conhecimento? Não seria esse o
significado essencial do diálogo? Não é a partir dele que as vozes do
mundo se tornam mais audíveis? (HISSA, 2013, p. 132).

Daí a importância da flexibilidade na construção do método, da co-construção com
a participação ativa dos sujeitos. Ao ficar preso a um método, corre-se o risco de perder o
contato com a realidade a ser pesquisada, com as subjetividades presentes, pois

(...) ao tentarmos criar as condições de produção do conhecimento,
acabamos, quase sempre, por impedi-la, ..., as hipóteses, as questões
orientadoras e, muitas vezes, os instrumentos e os procedimentos são
quase sempre baseados em pressupostos arbitrários que se impõe ao
objeto a ser conhecido (LIMA, 2002, p. 124).

Talvez, o ideal seja começar pelo real, pela situação que se apresenta ao pesquisador,
para depois se aproximar das abstrações e do próprio método, “(...) ao conhecer um dado
objeto ou uma dada situação, devemos, antes de tudo, dirigir nosso olhar em sua direção,
tentando deixar de lado qualquer ideia apriorística que possamos ter a seu respeito (...)”
(LIMA, 2002, p. 125).

Em relação à análise dos dados, elas aconteceram simultaneamente à coleta,
tornando-se necessário, a cada fase da pesquisa, transcrever na íntegra as entrevistas
realizadas e, então, as respostas em relação ao problema de pesquisa estudado começa-
ram a emergir paralelamente à teoria. É o que chamamos de grounded theory, ou teoria
fundamentada nos dados, a qual será melhor explicitada na próxima seção.

Nessa pesquisa, pretendeu-se estudar a comunidade de artesãos em Pedra Sabão
dos distritos de Santa Rita de Ouro Preto e seu subdistrito chamado de Mata dos Palmitos.
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Todas essas localidades são pertencentes à cidade histórica de Ouro Preto e são consideradas
“berço” das atividades em Pedra Sabão no município.

O pesquisar artesanal, nas palavras de Davel, Cavedon e Fischer (2012), é buscar
entender o universo do outro, compreendendo o que transcende os ganhos econômicos, ou
seja, os territórios, os quais produzem não apenas modos de ser, mas também modos de
fazer, tal que esse “saber fazer” é a conexão entre a mente e a mão, mediante a liberdade
para criar, regular e gerir as ações.

Portanto, a abordagem metodológica, se baseou nos fundamentos da grounded
theory, a qual nos permitiu teorizar a respeito dos processos pessoais e coletivos de
construção de significados em relação à escolha dos artesãos em perpetuarem nas atividade
artesanais em Pedra Sabão, mesmo com todas as dificuldades atreladas a ela. A grounded
theory ou teoria fundamentada nos dados nos possibilitará compreender a percepção
dos sujeitos envolvidos, suas ações e interações por meio do diálogo entre eles (MELLO;
CUNHA, 2012).

4.1.1 O método da Grounded Theory

Considerando que nenhuma pesquisa é neutra, sob o ponto de vista dos pressupostos,
sejam eles teóricos, ideológicos ou doutrinários (PAVIANI, 2011), temos no livro de Barley
Glaser e Anselm Strauss: The Discovery of Grounded Theory de 1967, o desenvolvimento
de um conjunto de métodos, ou seja, de teorias vinculadas à concretude dos dados, ao invés
da dedução de hipóteses analisáveis a partir de teorias existentes (CHARMAZ, 2009).

A grounded theory é um projeto qualitativo em que o investigador gera uma
explicação geral, ou seja, uma teoria de um processo, uma ação ou uma interação moldada
pelas visões de um grande número de participantes (CRESWELL, 2014).

De acordo com Mello e Cunha (2012), a grounded theory, traduzida como teoria
fundamentada nos dados, tem suas origens na sociologia e se apresenta como uma alterna-
tiva atraente para pesquisas qualitativas sobre fenômenos organizacionais. A intenção da
pesquisa fundamentada é ir além da descrição, é gerar uma teoria, uma explicação teórica
unificada.

Mello e Cunha (2012), afirmam que a grounded theory, enquanto um método
de pesquisa ou uma metodologia em si mesma, tem como propósito gerar explicações
com a mínima intervenção do pesquisador, sobre a ação dos indivíduos em um contexto
delimitado, a partir da realidade deles: porque e como determinado grupo age, ou interage
com outros grupos, em situações contextuais específicas e delimitadas (MELLO; CUNHA,
2012, p. 242).

Assim, os teóricos fundamentados defendem que as teorias devem ser fundamentadas
em dados do campo, especialmente nas ações, interações e nos processos sociais dos atores,
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o que proporcionará a geração de uma teoria de ações, interações ou processos por meio
da inter-relação de categorias de informação baseadas nos dados coletados dos indivíduos
(CRESWELL, 2014).

Tarozzi (2011) nos mostra que esse método consiste no olhar teórico sobre a coleta
e análise dos dados, bem como nos instrumentos concretos para estas etapas. A grounded
theory enfatiza a compreensão ao invés da previsão e a realidade – a partir dos significados
atribuídos pelos sujeitos às suas experiências, ou seja, como é percebida por eles - ao invés
da verdade absoluta (MELLO; CUNHA, 2012). No que se refere ao pesquisador, esse
deve fornecer uma explicação sobre o comportamento coletivo à medida que interpreta os
dados e interage com a realidade dos sujeitos, tal que esse método permite a utilização
de diversas fontes: entrevistas, observação do comportamento e documentos (MELLO;
CUNHA, 2012).

De acordo com Mello e Cunha (2012), o pesquisador não deve forçar pressuposições,
ou conceitos teóricos existentes ao interpretar os dados, mas deixar que o fenômeno se
revele e que a teoria se desenvolva coerentemente com a visão dos sujeitos: é a teoria
emergindo dos dados.

Assim, o pressuposto da grounded theory ou da teoria fundamentada (CHARMAZ,
2009), considerando que não há uma convenção para a tradução do termo na língua
portuguesa, se revela como uma tentativa para lidar com o inexato, o imponderável, com
o mundo da liberdade e da autonomia humana (TAROZZI, 2011).

Suddaby (2006) traz uma importante observação de que na grounded theory, os
dados são coletados e analisados simultaneamente e a decisão sobre os próximos dados a
serem coletados é determinada pela teoria que está sendo construída, o que não vai de
encontro com a premissa positivista onde há separação clara entre a coleta de dados e a
análise.

Nessa perspectiva, Charmaz (2009) também defende que os métodos oriundos da
grounded theory deverão ser sistematicamente coletados e analisados, funcionando como
um conjunto de princípios, práticas e diretrizes flexíveis que fazem surgir elementos que
indicarão os próximos passos da pesquisa, permitindo que a perspectiva do pesquisador
possa ser expandida e ampliada, tal que a teoria evolui durante o processo de pesquisa,
para depois ser focalizada e aprofundada cada vez mais nos aspectos concretos, revelando
o que está obscuro para todos os atores envolvidos e se tornando um produto da relação
entre análise e coleta de dados.

Em relação aos componentes que determinam as práticas da teoria fundamentada,
temos: construção de códigos e categorias analíticas a partir dos dados, tal que esses
códigos servem como marcadores do discurso e dos significados para os participantes,
respeitando-se a linguagem utilizada por eles para se referir a determinado fenômeno;
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envolvimento simultâneo entre a coleta e a análise dos dados; desenvolvimento da teoria
em cada passo da pesquisa; redação de memorandos que permitem elaborar as categorias
e suas relações; realização da revisão bibliográfica após o desenvolvimento de uma análise
independente (CHARMAZ, 2009).

Charmaz (2009) traz uma perspectiva construtivista e interpretativa para essa
teoria, tal que a autora baseia suas discussões em relação ao método da teoria fundamentada
sob uma perspectiva teórica interacionista simbólica, constituindo a teoria fundamentada
construtivista, ou como ela denominou: grounded theory construtivista, a qual assume
mundos locais diversos, múltiplas realidades e as complexidades de mundos, visões e ações
particulares, reconhecendo a mútua criação de conhecimento, tanto pelos atores quanto
pelos pesquisadores, e focalizando-se na interpretação dos significados atribuídos pelos
sujeitos às suas experiências.

Goulding (2009) nos mostra que esse interacionismo admite que os indivíduos ajam
e reajam em função do significado atribuído às definições sociais coletivas, formadas através
do processo de socialização, onde a interação social ocorre por meio de símbolos passíveis
de serem interpretados, principalmente a linguagem.

Nessa perspectiva, pode-se compreender a grounded theory como uma metodologia
interpretativista de pesquisa, buscando entender a realidade a partir dos significados
atribuídos pelos indivíduos às suas experiências Goulding (2009), tal que Charmaz (2009),
enfatiza a importância das visões, valores, crenças, sentimentos, suposições e ideologias dos
indivíduos conjuntamente com as práticas de reunião de dados, codificações, memorandos
e a amostragem teórica.

Essa teoria fundamentada construtivista e interpretativa nos permite compreender
que nem os dados nem as teorias são descobertos, eles são construídos por meio do
envolvimento do pesquisador e de interações com as pessoas, sendo os pesquisadores parte
do mundo que estudam e dos dados que coletam, assim a teoria substantiva gerada será
sempre uma dentre as várias possíveis, geradas pelo pesquisador (CHARMAZ, 2009).

A teoria substantiva, que emerge dos dados, é específica para determinado grupo
ou situação e não visa generalizar além de sua área substantiva, ou seja é uma delimitação
de um grupo social, tal que eles devem possuir semelhanças, que se referem à pertinência
deles à área substantiva, e diferenças, que servem para potencializar a variabilidade dos
dados, aumentando a variação da ocorrência do fenômeno explicado pela teoria e, como
consequência, seu poder explicativo (MELLO; CUNHA, 2012).

A grounded theory deve gerar uma teoria substantiva com alto poder explicativo,
sendo capaz de explicar como e por que ocorrem diferentes formas de comportamento e
como essas formas se modificam ao longo do tempo (MELLO; CUNHA, 2012).

Portanto, buscando compreender o mundo da experiência vivida do ponto de vista
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de quem a vive, através de um processo prolongado de interação que envolve história,
linguagem e ação, essa pesquisa se fundamentará numa investigação interpretativista, tal
que a realidade social não é um dado adquirido, mas uma realidade construída ao longo
do tempo a partir de experiências compartilhadas e os pesquisadores devem se envolver e
participar para interpretarem os eventos vividos pelos atores (LOCKE, 2001).

Por fim, quaisquer conclusões elaboradas pelos pesquisadores da grounded theory
serão para Charmaz (2009), sempre sugestivas, incompletas e inconclusivas.

4.2 O campo: o aceite e o olhar sobre o objeto
A coleta de dados e a teoria que emerge deles busca tornar explícito os saberes

que se desenvolvem no campo, os quais podem estar obscuros até mesmo para os próprios
atores da pesquisa. Portanto, o papel da pesquisa se destaca como uma possibilidade de
aflorar esses saberes explícitos e implícitos, exigindo técnicas e métodos capazes de nos
aproximarem daquilo que é tácito e das dimensões que estão aquém da linguagem.

4.2.1 O aceite

O primeiro contato no campo ocorreu em Santa Rita de Ouro Preto, em março de
2017, quando procurei a presidente da associação de moradores do distrito, D. Joana que
tem 60 anos e, não apenas me apresentei a ela, como também apresentei meu projeto de
tese. Antes de ir ao distrito, eu me informei com outros pesquisadores, que já estiveram
lá desenvolvendo seus trabalhos, sobre quem seria a primeira pessoa que eu deveria
contatar. Assim, agendei essa primeira reunião com a D. Joana que, também, é responsável
pelo desenvolvimento de feiras artesanais na localidade, bem como por intermediar a
interlocução dos artesãos com outros atores.

Essa primeira conversa se mostrou necessária e se configurou como um aceite para o
desenvolvimento da pesquisa. Durante esse encontro, foi explicado a intenção da pesquisa:
compreender o que motiva os artesãos a perpetuarem nas atividades artesanais mesmo com
todas as dificuldades atreladas a ela. Essas dificuldades se referem às questões econômicas e
às condições precárias nas oficinas de trabalho, considerando as ferramentas utilizadas e a
presença da penosidade e da insalubridade nesses ambientes. Buscou-se, também, entender
a relação existente entre o artesão, a Pedra Sabão e o ofício sob uma perspectiva histórica,
identitária e cultural.

Em 2006 houve uma denúncia no ministério público sobre uma série de irregularida-
des relacionadas ao trabalho com a Pedra Sabão, dentre elas a exploração de mão-de-obra
infantil, a lavra ilegal e a transgressão de normas ambientais referente à mineração da
Pedra na Mata dos Palmitos, um povoado de 300 habitantes na zona rural de Ouro Preto
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(Subdistrito de Santa Rita)1.

Esse acontecimento culminou na notificação e punição jurídica não só das empresas
envolvidas, mas também dos diversos estabelecimentos domiciliares nos quais a produção
artesanal acontece. Dessa forma, os artesãos se tornaram receosos em conversar sobre seu
ofício com qualquer pessoa que manifestasse a intenção de efetuar algum tipo de pesquisa
referente à Pedra Sabão na região.

No que se refere à denúncia, os artesãos alegam que foi um equívoco dizer que
existia trabalho infantil em seus domicílios, visto que a família é a primeira comunidade
de prática desse novo aprendiz. Segundo eles, é nesse contexto familiar, assistindo seus
pares, observando o trabalho e manuseando ainda de forma incipiente a rocha, que vai
nascendo o artesão, que vai aflorando o amor e a identidade com o artesanato.

Mediante essa dificuldade em conquistar a confiança dos artesãos, tarefa pratica-
mente impossível sem a presença de um mediador, o qual eles confiassem de forma a ter
certeza de que a pesquisa não tinha qualquer caráter de fiscalização do trabalho e dos
riscos que este poderia oferecer - tanto para eles, quanto para o meio ambiente, D. Joana
se dispôs a gerir quem, onde e quando as entrevistas ocorreriam.

Assim, na primeira fase de coleta dos dados, que aconteceu no período de março a
junho de 2017, as três primeiras entrevistas aconteceram perante a presença da D. Joana e,
todas as outras, na companhia do Sr. Marinho, o qual tem 57 anos e 48 anos de atividades
com a Pedra Sabão e que foi indicado por ela para me auxiliar nos contatos com cada
um dos artesãos. Na segunda fase de coleta dos dados, que aconteceram entre setembro
de 2017 a março de 2918, as entrevistas foram mediadas ora pelo Sr. Marinho ora pelo
Lucas que é um jovem de 22 anos, morador da localidade e que já trabalhou com a Pedra
Sabão, mas, atualmente, é estudante de graduação no curso de Engenharia de Produção
da Universidade Federal de Ouro Preto.

A participação do Lucas aconteceu quando ele soube que uma professora do
departamento do curso de Engenharia de Produção estava desenvolvendo sua tese com a
comunidade de artesãos de Santa Rita de Ouro Preto. A partir desse momento, ele me
procurou e se dispôs a contatar e mediar as entrevistas com os artesãos jovens, os quais
são seus amigos de infância. Esse contato aconteceu a apartir do segundo semestre de
2017 e enriqueceu a amostragem por possibilitar o contato com os jovens no início de suas
carreiras como artesãos da Pedra Sabão.

O interesse do Lucas em participar da pesquisa perpassa pela vontade de poder
contribuir para a valorização tanto do trabalho artesanal na região, quanto dos artefatos
produzidos.
1 <http://www.dw.com/pt-br/den%C3%BAncia-de-trabalho-infantil-em-minas-repercute-na-

alemanha/a-920680>

http://www.dw.com/pt-br/den%C3%BAncia-de-trabalho-infantil-em-minas-repercute-na-alemanha/a-920680
http://www.dw.com/pt-br/den%C3%BAncia-de-trabalho-infantil-em-minas-repercute-na-alemanha/a-920680


Capítulo 4. Metodologia: o percurso investigativo 78

Torna-se importante ressaltar a relevância da participação do Lucas como mediador
das entrevistas durante a segunda fase, pois ele me possibilitou analisar o fenômeno
estudado a partir do olhar, dos anseios, das alegrias e angústias dos artesãos jovens
de santa Rita de Ouro Preto, ao contrário do Sr. Marinho e da D. Joana, os quais
possibilitaram o contato com os artesãos mais velhos. Posso afirmar que essas contribuições
foram enriquecedoras para a compreensão do fenômeno estudado e para a geração da
teoria substantiva, a partir dos dados coletados.

A construção e a instauração de uma confiança mútua entre eu, pesquisadora, a
D. Joana, o Sr. Marinho e o Lucas, mediadores dos encontros com os artesãos, foi o que
possibilitou o contato, o diálogo e a vivencia com os atores, gerando dados e emergindo
teorias que validassem o presente estudo. Segundo, um dos entrevistados: “Eu espero que
essa entrevista sua, o que você tá fazendo aqui vai divulgar o nosso trabalho”.

Nas primeiras entrevistas, da primeira fase de coleta dos dados, caso eu não estivesse
a acompanhada da D. Joana, tornava-se necessário comunicar a ela, previamente, a minha
ida ao distrito e, então, ela fazia o contato com o Sr. Marinho. Posteriormente, eu comecei
a combinar diretamente com o Sr. Marinho quando e quem iríamos entrevistar naquele
dia.

Para todas as entrevistas, eu, inicialmente, esperava o Sr. Marinho entrar nas casas
dos artesãos, comunicar minha presença e, somente depois desse "ritual", eu era informada
sobre o aceite.

Em determinadas idas a campo, alguns dos artesãos não aceitaram conceder
entrevista. Eles me informavam que eu não poderia chegar sem agendar antecipadamente,
em outros momentos eu entrava nas residências, conversávamos por horas e no momento
de conceder a entrevista, era informada por eles que seria necessário agendar para outro
dia, pois naquela hora eles estavam “sem tempo”.

Esses encontros foram muito enriquecedores, pois mesmo que ficássemos “restritos”
às prosas e cafés, sem qualquer menção a me concederem uma entrevista, sem qualquer
roteiro, eu me deparava imersa em lembranças, em sentimentos, em fotos e fatos que
traziam na Pedra toda uma trajetória de vida e de trabalho.

Dessa forma, fomos construindo um contato, o qual foi de fundamental importância
para que se instalasse um vínculo de confiança entre mim e os artesãos. O fato de
terem sofrido sanções, gerou, nas primeiras vivencias a campo, receio e resistência em
relação a qualquer tipo de contato que não se referisse à venda e divulgação dos produtos.
Posteriormente, às primeiras entrevistas, esse receio foi se dissipando, as entrevistas foram
acontecendo e os dados foram, portanto, emergindo.
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4.3 A amostragem teórica e a coleta dos dados

4.3.1 A amostragem teórica

Na grounded theory a amostragem teórica é construída no caminhar da investigação,
na tentativa de preencher as lacunas que aparecem ao longo do trajeto (FLICK, 2009).
Através dos dados obtidos, a amostragem teórica busca elaborar e refinar as categorias da
teoria que emerge, construindo ideias provisórias sobre esses dados e analisando-as por
meio de uma nova investigação empírica (CHARMAZ, 2009).

A amostragem teórica é a escolha intencional das observações, situações, eventos
ou sujeitos que serão entrevistados com o objetivo de desenvolver as categorias conceituais
da teoria substantiva (MELLO; CUNHA, 2012).

A cidade escolhida para estudo possui um distrito que é considerado “berço da
Pedra Sabão”, sendo considerada secular a atividade artesanal na Pedra. Portanto, decidiu-
se investigá-lo, contemplando também a Mata dos Palmitos, que é um subdistrito da
localidade e possui relevância na produção artesanal. Todos os artesãos do distrito e
subdistrito foram convidados a participar das entrevistas e, torna-se importante mencionar,
que não existe um registro que informa quem são e quantos são os artesãos em Pedra
Sabão na localidade de Santa Rita de Ouro Preto.

Dessa forma, decidiu-se realizar um trabalho minucioso de investigação para des-
cobrir quais famílias trabalha ou trabalhou direta ou indiretamente com a Pedra Sabão.
As duas fases da coleta dos dados foram marcadas por visitas de “porta em porta” nas
casas dos moradores, os quais eram arguidos sobre suas relações com a Pedra e com o
ofício. Observou-se que os próprios atores foram indicando possíveis participantes, o que
contribuiu significativamente para o repertório de entrevistas.

4.3.2 A coleta dos dados

A qualidade e a credibilidade do estudo começam pelos dados e sua profundidade e
alcance fazem a diferença para o resultado da pesquisa (CHARMAZ, 2009). Considerando
que na grounded theory a teoria deve emergir dos dados (CHARMAZ, 2009), temos nas
entrevistas uma forma privilegiada de interação social (MINAYO, 2007b), utilizando-se
desse recurso como instrumento fundamental para a coleta dos dados e para a construção
da pesquisa.

A entrevista é uma técnica vantajosa para a investigação interpretativa, permitindo
um exame detalhado de uma determinada experiência específica dos participantes (CHAR-
MAZ, 2009). Ela é uma técnica previsível, emergente, em que as ideias e os tópicos surgem
durante seu processo e os entrevistadores podem seguir essas orientações (CHARMAZ,
2009). As entrevistas proporcionam um espaço de escuta e elaboração, não sendo possível
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traçar uma linha reta em pesquisas com pessoas.

No caso da pesquisa qualitativa, ao contrário do que muitos podem pensar,
é fundamental o envolvimento do entrevistado com o entrevistador. Em
lugar dessa atitude se constituir numa falha ou num risco comprometedor
da objetividade, ela é condição de aprofundamento da investigação e da
própria objetividade (MINAYO, 2007b, p. 68).

Portanto, buscamos estabelecer conversações que possibilitassem “construir a
proximidade com o outro e a difícil confiança recíproca” (HISSA, 2013, p. 128).

As entrevistas não seguiram um padrão, pois algumas foram longas, outras curtas,
na primeira fase foram abertas, enquanto na segunda fase tiveram um roteiro semiestrutu-
rado. Quanto a duração e o conteúdo, as entrevistas variaram conforme: a vontade dos
entrevistados em falar, as lembranças que surgiam e os sentimentos que afloravam, mas
todas elas foram gravadas, transcritas e codificadas.

Torna-se importante destacar que a coleta dos dados contemplou homens e mulheres
que tinham ou tiveram alguma relação com as atividades artesanais na Pedra Sabão. Essa
relação variava entre as fases de preparo da Pedra, de criação do artefato e de acabamento.
Alguns artesãos estavam envolvidos nas três etapas e outros, por escolha própria, em
apenas uma delas.

Portanto, os dados coletados revelaram o comportamento dos indivíduos em situa-
ções específicas, eles são reconstruções das experiências dos atores envolvidos, cabendo
ao pesquisador, em conjunto com os sujeitos, recontar e explicar essas experiências por
meio de uma teoria que emerge desses dados: “um conjunto integrado de proposições que
explicam a variação da ocorrência de um fenômeno social subjacente ao comportamento
de um grupo ou interação entre eles” (MELLO; CUNHA, 2012).

Nessa perspectiva, Alves (1991) enfatiza que

(...) à medida que os dados vão sendo coletados, o pesquisador vai
procurando tentativamente identificar temas e relações, construindo
interpretações e gerando novas questões e/ou aperfeiçoando as anteriores,
o que, por sua vez, o leva a buscar novos dados, complementares ou mais
específicos, que testem suas interpretações, num processo de sintonia fina
que vai até a análise final.

Torna-se importante refletir se há alguma possibilidade de produzir conhecimento de
forma neutra. Charmaz (2009) coloca que cabe ao pesquisador modelar e remodelar a coleta
de dados, refinando os dados coletados. Assim, o pesquisador interpreta os dados, interage
com a realidade dos sujeitos e propõe uma explicação a respeito de um comportamento
coletivo (MELLO; CUNHA, 2012).

Hissa (2013, p. 43) considera que sempre estará presente algo do pesquisador, um
pouco da sua subjetividade: “(...) não há como se despir da própria história, se desvencilhar
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do contexto no qual está inserido, como poderá o sujeito ver o mundo de fora se ao mundo
ele pertence?”.

Para Charmaz (2009), na grounded theory a realidade dos atores existe a partir do
momento em que o pesquisador e o sujeito a enxergam. É impossível não ter a presença da
subjetividade do pesquisador, entretanto ele deve ser capaz de identificar nos dados aquilo
que é relevante para os sujeitos, ele deve ser fiel à realidade desses sujeitos, ver o mundo
através dos olhos deles, compreendendo como eles resolvem seus principais problemas
(MELLO; CUNHA, 2012).

Os pesquisadores não podem julgar ser relevantes, fenômenos identificados nos dados,
em função de suas pressuposições, o que não seria grounded theory, mas uma descrição da
realidade forçada por eles (MELLO; CUNHA, 2012). Eles devem ter sensibilidade teórica
para dar significado aos dados, entendendo o que de fato é pertinente para a pesquisa, tal
que é nessa sensibilidade que suas decisões são tomadas ao longo do processo de pesquisa
(MELLO; CUNHA, 2012).

É a comparação sistemática entre similaridades e diferenças encontradas nos dados,
que é o procedimento central da grounded theory, que permite gerar categorias conceituais
consistentes e fundamentadas empiricamente (MELLO; CUNHA, 2012).

4.3.3 A análise dos dados
Na grounded theory, temos como pressuposto inicial a condição de simultaneidade

entre coletar e analisar os dados.

Além da progressiva extensão da amostra, também o trabalho de codifi-
cação, a escolha das primeiras categorias relevantes para a pesquisa, a
definição de propriedades e atribuições das categorias e a delimitação da
teoria impõem que exista um acompanhamento constante da reflexão
analítica com periódicos retornos ao campo, e que o processo de recolhi-
mento de dados seja guiado pela reflexão analítica sobre as categorias
emergentes. (TAROZZI, 2011, p. 2)

A codificação é a parte central da análise dos dados e ela não significa meramente
associar trechos do texto a códigos ou categorias (MELLO; CUNHA, 2012), é fase de
questionar e dar respostas mesmo que provisórias sobre as categorias encontradas e suas
relações.

O processo de codificação passa pelas fases de codificação inicial, focalizada, axial e
seletiva. Essas fases, de acordo com Charmaz (2009) permitem que as respostas provisórias
sejam analisadas e aperfeiçoadas ao longo de todo o processo de codificação.

De acordo com Charmaz (2009), a codificação gera a estrutura da análise, se
configurando como o elo fundamental entre a coleta de dados e o desenvolvimento da
teoria que emerge, fazendo surgir os primeiros tópicos relevantes para o estudo.
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É nesta fase, que se abrem inúmeras perspectivas possíveis e linhas inesperadas de
pesquisa com temas relevantes e novas trajetórias a percorrer (TAROZZI, 2011).

4.4 As comunidades foco e os procedimentos metodológicos para
a coleta dos dados
Nessa etapa apresentaremos, não só, as comunidades foco desse trabalho, como

os procedimentos metodológicos baseados nas diretrizes da grounded theory que foram
utilizados nessa pesquisa. Em um primeiro momento serão abordadas as regiões de Santa
Rita de Ouro Preto e seu subdistrito: Mata dos Palmitos. Posteriormente, serão demons-
tradas as duas fases da coleta de dados, explicitando a utilização da teoria fundamentada
e os códigos que surgiram durante o desenvolvimento das entrevistas. Torna-se importante
mencionar que os códigos que emergiram das entrevistas, permitiram entender o processo
metodológico da grounded theory e o desenvolvimento da teoria.

Em um segundo momento serão apresentados o desenvolvimento das codificações e
a análise dos dados que proporcionaram o desenvolvimento de uma teoria substantiva.

4.4.1 Comunidades foco

As comunidades foco desse trabalho se referem às localidades que possuem expres-
sividade em relação à produção de artefatos em Pedra Sabão e ao número de artesãos que
vivem dessa atividade secular: o distrito de Santa Rita de Ouro Preto, considerado o “o
berço” das atividades em Pedra Sabão no município e o subdistrito de Mata dos Palmitos,
o qual possui expressividade, dentre os outros subdistritos, no que se refere ao artesanato
com a Pedra.

4.4.1.1 Santa Rita de Ouro Preto

Na cidade de Ouro Preto, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional – IPHAN e classificada desde 1980 como patrimônio Cultural da Humanidade
pela União das Nações Unidas – UNESCO, a Pedra Sabão serviu como matéria-prima das
ornamentações produzidas por diversos artífices desde o séc. XVIII.

De acordo com (BURGUER, 1927), a utilização da Pedra Sabão remonta a um
período anterior à própria constituição da vila colonial que originou a cidade de Ouro Preto.
O autor afirma que os índios que ocupavam a região do Vale do Itacolomi, região onde se
encontra esse município, já utilizavam esse mineral para a produção de utensílios e com a
ocupação da região, pelos colonos portugueses no século XVIII, intensificou-se a exploração
dos recursos minerais e com eles a Pedra Sabão teve sua importância relacionada também
às construções civis.
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Na época da descoberta do ouro na antiga Vila Rica, atual Ouro Preto, vários
bandeirantes ficaram sabendo que no local onde se encontra o distrito de Santa Rita,
havia grandes possibilidades de encontrar esse mineral. Entretanto, descobriram que nessa
localidade não havia muitas minas de ouro, mas toneladas do Talco ou Esteatito, conhecido
popularmente como Pedra Sabão. Acreditando que o Esteatito teria pouco valor comercial,
os bandeirantes se retiraram para as regiões vizinhas.

O distrito era conhecido como Chácara Doce ou Chácara e a população local
sobrevivia do cultivo de feijão e arroz. Em 1815, foi construída uma pequena capela na
região e lá foi colocada a imagem de Santa Rita de Cássia. Em 1850, a capela foi queimada,
mas a Santa foi preservada. Posteriormente, ergueu-se a Igreja de Santa Rita de Cássia,
que hoje é a Capela de Santo Antônio e, por este motivo, o local ficou conhecido como o
povoado de Santa Rita de Cássia. Além disso, em 17 de dezembro de 1938, esse antigo
povoado foi elevado a distrito pelo Decreto-Lei no 148, quando passou a ser denominado,
oficialmente, com o nome de Santa Rita de Ouro Preto.

A Pedra Sabão foi, portanto, abundantemente extraída no século XVIII e ornava
o frontispício da capela Santo Antônio. Na segunda metade do século XVIII, tem-se o
declínio da extração aurífera e a estabilidade econômica da região é reforçada pela grande
demanda por construções com a utilização de matérias primas da localidade. Assim, o
consumo da Pedra Sabão pelas instituições públicas e religiosas, responsáveis pelo aumento
dessa demanda, reforçou a importância do mineral na organização estrutural do ambiente
urbano como também nos ambientes sacros2.

No entanto, quando o título de capital da Província de Minas Gerais é transferido
da antiga Vila Rica para Belo Horizonte em 1897, a economia baseada no comércio e
serviços entra em decadência e então, a demanda pela Pedra Sabão e os trabalhos a
ela relacionados, são reduzidos drasticamente. Mesmo assim, permanece a produção de
utensílios e enfeites domésticos que correspondia, nesse momento, a uma pequena demanda
interna da região e que, ao mesmo tempo, entrava em concorrência com as manufaturas
siderúrgicas tais como as panelas de alumínio e com as matérias primas dos refratários
saponitos nos altos fornos da indústria metalúrgica no século XX2. Por volta de 1970, um
novo fôlego acontece, impulsionado pelo turismo presente na região.

Assim, o distrito de Santa Rita, pertencente à cidade de Ouro Preto, se torna
mundialmente conhecido como a “Capital da Pedra Sabão”, pois além dos diversos artefatos
produzidos, a localidade possui as maiores reservas de Esteatito. De acordo com Almeida
(2006), além do mercado interno, os principais destinos no exterior para os produtos de
Pedra Sabão são: Europa, Ásia e América do Norte.

Com o tombamento da cidade de Ouro Preto como patrimônio nacional, na primeira
2 Inventário de proteção do acervo cultural: conhecimentos tradicionais e procedimentos utilizados nos

trabalhos, na cura e em outras práticas.
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metade do século XX, tem-se uma preocupação do poder público com a preservação e
valorização da arte produzida com a Pedra Sabão, bem como a valorização da reprodução
artesanal das formas tradicionais destes fazeres como forma de educação patrimonial
voltada aos Ouro Pretanos por meio de diversas políticas públicas na segunda metade do
século XX3.

Estas políticas preservacionistas e conservacionistas, empregadas pelo poder público
de Ouro Preto, tiveram como resultado, nas últimas décadas do século XX, o reconheci-
mento por uma instituição internacional, a UNESCO, ocorrendo o tombamento da cidade
como patrimônio internacional da humanidade. Dessa forma, Ouro Preto entra para o
roteiro turístico em nível internacional, o que favorece o mercado dos artefatos em Pedra
Sabão como objetos representantes da cultura desta região e obtendo no turismo uma
forma de consumo3.

O distrito de Santa Rita, o qual possui 19 subdistritos, é o maior produtor de Pedra
Sabão do município e uma indústria de panelas de Pedra, hoje a maior da América Latina,
está localizada na região (SANTOS, 2009).

A lavra na região de Santa Rita acontece mediante a parceria existente entre
o superficiário (proprietário do solo) e as empresas extratoras de minério. Um dado
importante é que dos 5.800 habitantes do distrito de santa Rita, por volta de 70% deles
têm seu sustento proveniente da extração e do artesanato em Pedra Sabão (IBGE, 2013).

A extração da Pedra Sabão, nessa região, atende o mercado externo, através da
exportação dos blocos de Pedra Sabão(SANTOS, 2009). Para o mercado interno, ficam os
blocos menores ou o que eles denominam de “pontas” ou rejeito, que é comercializada na
própria região para a produção de panelas, de artesanatos em geral, de obras de arte e de
tijolos refratários que constituem as lareiras. Os produtos da extração, o esteatito (Pedra
Sabão) e o talco, são encontrados em uma mesma formação rochosa.

Segundo Santos (2009), os artesãos da Pedra Sabão no distrito de Santa Rita vêm
destacando diversas dificuldades que eles enfrentam no dia a dia de trabalho. Essas dificul-
dades se referem à aquisição da matéria prima: dificuldades técnicas e legais para a extração
da matéria prima presente nos seus terrenos; dificuldades em relação à negociação do preço
de venda por parte das empresas de extração do mineral; dificuldades de obtenção de lavra
de boa qualidade. Além disso, os artesãos também mencionam que a comercialização dos
produtos fica bastante prejudicada pelo fato da maioria deles utilizarem atravessadores
para a venda dos seus artefatos, pois possuem poucos locais de vendagem e divulgação
dos produtos.

Torna-se importante mencionar que o fato do trabalho artesanal em Pedra Sabão,
no distrito de Santa Rita, estar distante da sede, portanto do centro histórico de Ouro
3 Inventário de proteção do acervo cultural: conhecimentos tradicionais e procedimentos utilizados nos

trabalhos, na cura e em outras práticas.
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Preto, faz com que os artesãos estejam distantes dos principais consumidores que são
os turistas. Assim, os artesãos fabricam os artefatos no distrito e os vendem aos lojistas
e feirantes da sede, o que implica no baixo retorno financeiro às famílias diretamente
relacionadas ao artesanato.

Em relação ao processo produtivo, sabe-se que a produção é de base familiar e
acontece em oficinas instaladas nos quintais das casas dos artesãos, nas quais também
acontecem as vendas. O artesanato em Pedra Sabão, nessa região, possui baixo grau de
mecanização, com a utilização das serras e dos tornos elétricos, predominando o próprio
trabalho manual.

Os primeiros tornos utilizados na produção dos artefatos eram feitos em madeira
e movidos por moinho d’água e, a partir da segunda metade do século XX, os artesãos
passaram a utilizar os tornos movidos a energia elétrica.

É importante salientar que o processo produtivo gera uma grande quantidade de
poeira. Alguns estudos (SANTOS, 2009; BEZERRA et al., 2003) apontam que a poeira
gerada no processo produtivo dos artefatos é composta basicamente por talco e apresenta
contaminação por fibras respiráveis de asbesto, tal que a exposição cumulativa a esse “pó”
pode causar a talcoasbestose e pneumoconiose. Entretanto, o “pó” da Pedra pode ser
tornar fonte rentável tanto para empresas produtoras de talco quanto para a agricultura,
pois já existem estudos que comprovam a eficácia desse rejeito na aragem do solo para o
posterior plantio.

4.4.1.2 Mata dos Palmitos

O subdistrito de Santa Rita, denominado Mata dos Palmitos é o mais expressivo no
que se refere ao número de famílias artesãs que produzem esculturas, objetos decorativos
e utilitários em Padra Sabão, contribuindo para a valorização histórica e cultural desse
mineral, além de seu impacto econômico na região.

Segundo Bezerra (2002) a população local vive, basicamente, do artesanato em
Pedra Sabão e outras fontes renda, temporárias ou não, na prestação de serviços tais como
nas mineradoras de talco e da própria Pedra, na extração de carvão vegetal e em serviços
domésticos nas localidades vizinhas.

As dificuldades relacionadas com a aquisição da matéria prima e divulgação dos
produtos são fatores que contribuem para que alguns artesãos interrompam a atividade e
migrem para outros serviços, conforme citado anteriormente.

De acordo com Castilhos et al. (2006), existe uma divisão social do trabalho no
que se refere às questões de gênero, onde há o predomínio das mulheres no acabamento
e dos homens na preparação manual da pedra (corte dos blocos, desbaste, utilização da
serra, do torno, etc.). O tipo de artefato produzido depende da unidade familiar, visto que
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nem todas as famílias realizam os mesmos tipos de peças.

A partir da década de 90 a população de Mata dos Palmitos passou a ter acesso à
eletrificação rural, utilizando da energia elétrica nos tornos e serras, em substituição à roda
d’água e permitindo aumento de produtividade e diversidade das peças (CASTILHOS
et al., 2006). Entretanto, segundo os autores supracitados, observou-se, devido ao torno
movido a eletricidade, a descaracterização das peças e dos traços originais do artesanato
local, os quais, nos últimos anos, partir de uma divulgação dos produtos no âmbito nacional,
ocorreu a revitalização das características locais nas peças.

Um fato importante observado por Castilhos et al. (2006) foi a importância das
mulheres na manutenção da tradição familiar e da inclusão de outros membros nessas
atividades, incluindo as crianças/aprendizes. Em relação aos homens artesãos da localidade,
os autores observaram que eles possuem atitudes mais empreendedoras tais como a liderança
na Associação dos Artesãos e maior pro-atividade como pequenos empresários.

Por fim, assim como em outras localidades produtoras de artefatos artesanais em a
Pedra Sabão, Castilhos et al. (2006) afirmam que a produção é realizada nos quintais das
casas e, na maioria das unidades familiares visitadas, foram as mulheres que passaram a
tradição da arte em Pedra Sabão para seus filhos e familiares através de gerações.

4.4.2 As fases da coleta dos dados

Nessa etapa serão detalhadas as fases de coleta e análise dos dados que foram
realizadas ao longo da pesquisa. Na primeira e na segunda fase da coleta de dados foram
contempladas, respectivamente, um total de 14 e 52 entrevistas, as quais aconteceram
no distrito de Santa Rita de Ouro Preto e no seu subdistrito Mata dos Palmitos. A
primeira fase contemplou apenas os artesãos do distrito e a segunda se estendeu para
o subdistrito. Além disso, todas as entrevistas foram codificadas, conforme explicitado
abaixo, e os caminhos percorridos para o desenvolvimento da grounded theory também
serão demonstrados.

Uma das características importantes da grounded theory é a circularidade entre
as fases de coleta e de análise dos dados, tal que essas fases são feitas alternadamente
(MELLO; CUNHA, 2012).

As coletas de dados são direcionadas a partir dos resultados das análises anteriores.
A partir de um conjunto de propriedades provisórias, geradas por meio das comparações
teóricas, torna-se possível a identificação de uma possível categoria (MELLO; CUNHA,
2012). Essas propriedades deverão ser validadas nos dados, assim as observações que
contenham a manifestação dessa categoria serão selecionadas pela amostragem teórica
(MELLO; CUNHA, 2012).

A partir da indução de princípios gerais oriundos do material empírico coletado,
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deduzem-se as categorias e os seus relacionamentos serão checados em novo material
empírico, assim temos a lógica abdutiva que permite a descoberta e a validação das causas
a partir dos efeitos/das observações, sendo essa lógica o reverso do método hipotético-
dedutivo, nos permitindo gerar e validar a teoria substantiva (MELLO; CUNHA, 2012).

Um outro ponto importante é a codificação, a qual é a parte central da análise
dos dados e não significa apenas associar trechos do texto a códigos ou categorias, ela é o
que resulta dos questionamentos e das respostas provisórias sobre as categorias (MELLO;
CUNHA, 2012).

4.4.3 A primeira fase da coleta de dados

A primeira fase da coleta dos dados teve início em março de 2017 e se estendeu até
junho de 2017. Durante esses três meses foram entrevistados 14 artesãos da Pedra Sabão
do distrito de Santa Rita de Ouro preto. As entrevistas aconteceram no local de trabalho
dos entrevistados, que é sua própria residência. A produção dos artefatos em Pedra Sabão
acontece no ambiente domiciliar, normalmente no quintal das casas.

Durante essa etapa, tive o cuidado de realizar as entrevistas abertas de forma
individual, sendo as perguntas conduzidas pelas respostas dos entrevistados. Adotei
esse modelo de entrevista com o intuito de realizar, nesse primeiro momento, uma fase
exploratória que melhor contribuísse para a definição da pesquisa.

Portanto, não existiu um roteiro predefinido, começou-se por iniciar as entrevistas
questionando os artesãos sobre como se iniciou suas trajetórias com a Pedra Sabão,
buscando aprofundar nas experiências pessoais de cada um deles. Toda a interlocução foi
guiada no sentido de compreender a sua trajetória com a Pedra e todas as entrevistas
foram codificadas com a utilização do Atlas t.i.

Para dar início à pesquisa, realizou-se uma primeira reunião com a presidente da
associação dos moradores, D. Joana, a qual desenvolve projetos locais, como as feiras de
divulgação dos artefatos em Pedra Sabão e é responsável pelas mediações de assuntos
relacionados à Pedra. Essas reuniões possibilitaram uma relação de confiança, ética e de
comprometimento com o trabalho a ser desenvolvido.

Nessa etapa, com base nas revisões bibliográficas e nas observações em campo,
buscou-se, inicialmente, compreender o que motiva os artesãos a perpetuarem suas ativida-
des, considerando as dificuldades atreladas a essa atividade e o fato de que estão inseridos
em um ambiente de trabalho precário, penoso e insalubre. O perfil dos entrevistados da
primeira fase está explícito no Tabela 1.
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Tabela 1 – Perfil dos entrevistados da primeira fase. Fonte: Elaboração Própria.

Entrevistado Idade Tempo de trabalho com
a pedra-sabão

Reginaldo 54 31
Renato 23 8
Francisca 53 41
Rulielber 45 37
Nem 37 25
Fernando 63 43
Sérgio 21 15
Adriana 34 26
Paulinho 52 30
Zé 54 44
Robson 54 42
Fábio 35 25
Márcio 57 45
Everson 42 31

Observa-se, durante a primeira fase de coleta dos dados que temos apenas duas
mulheres entrevistadas. Durante as entrevistas, em algumas oficinas, tínhamos as esposas
trabalhando conjuntamente com seus maridos artesãos, entretanto elas ora se negavam
a conceder as entrevistas, ora deixavam os recintos, quando eu iniciava as entrevistas
com seus companheiros, para realizar alguma tarefa doméstica. Quando eu questionava a
participação das esposas na execução das atividades em Pedra Sabão, os maridos sempre
respondiam que as atividades delas se restringiam ao processo de acabamento e/ou pintura
das peças.

A partir da primeira análise dos dados que se refere à microanalise das entrevistas,
onde cada citação dos artesãos é codificada, selecionou-se 548 citações, as quais por meio
da codificação inicial, geraram 74 códigos. A partir desses 74 códigos, selecionou-se 47, os
quais apresentaram um maior número de citações pelos artesãos entrevistados.

Para esses 47 códigos, criou-se 5 famílias (A Pedra Sabão, Processo criativo; O
ofício de artesão, Dificuldades relacionadas ao ofício e Ambiente de trabalho), as quais
foram apresentadas em ordem decrescente conforme o número de vezes que seus códigos
foram citados. Torna-se importante mencionar que os códigos também estão em ordem
decrescente, pelo número de vezes que foram citados, dentro das famílias. Seguem, em
ordem decrescente os quadros com as famílias de códigos que emergiram.
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Tabela 2 – Códigos referente à Pedra Sabão. Fonte: Elaboração própria

A Pedra Sabão

Sou artesão
Nascer naquilo
Prazer
A Pedra ensina a trabalhar com ela
Ficar sem a Pedra é pedir pra morrer
Morrer fazendo
Realização com a Pedra
Possibilidade de migrar e retornar
Aqui não tem cobrança de chefe
Trabalhar em casa
Contato com a Pedra
Tudo que eu tenho, consegui com a Pedra Sabão
Amor pela Pedra Sabão
A Pedra inspira alguma coisa a ser feita com ela
A Pedra é coisa fascinante
Apanhar amor pelo que se faz
Tristeza quando alguém fala mal da Pedra Sabão
Trabalhar com a arte

Tabela 3 – Códigos referente ao processo criativo. Fonte: Elaboração própria

Processo Criativo

Aprende vendo os pais trabalharem
A gente pensa, imagina e faz
Identidade nas peças produzidas
Criação por imitação
Criação por observação da natureza
Padronização das peças e processos
Ferramenta utilizada na atividade artesanal
Motivação pelo ofício por meio da criação

É uma coisa desestressantte
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Tabela 4 – Códigos referente ao ofício de artesão. Fonte: Elaboração própria

O ofício de artesão

Perpetuação do ofício
Importância de valorização e divulgação do artesanato
Expectativa de melhores ganhos com o artesanato
Divisão do trabalho
Importância de cooperação entre os artesãos

Tabela 5 – Códigos referente às dificuldades relacionadas ao ofício. Fonte: Elaboração própria

Dificuldades relacionadas ao ofício

Dificuldade para vender os produtos
Dificuldade em colocar preço nos produtos
Dificuldade para comprar a matéria prima
Concorrência com produtos artesanais fabricados com outro tipo de matéria prima
Não reconhecimento de dificuldades relacionadas ao ofício
Não reconhecimento de dificuldades em relação à matéria prima
Parceria com órgão e instituições para aprender a gerir o próprio negócio
Concorrência com outros artesãos da Pedra Sabão

Tabela 6 – Códigos referente à penosidade relacionada ao artesanato em Pedra Sabão.
Fonte: Elaboração própria

Ambiente de trabalho

Fiscalização
O serviço é bruto, cansativo
Segurança no trabalho
A questão do pó
Não reconhecimento do adoecimento por meio do trabalho
Importância da formalização do trabalho
Informalidade

Para a teoria fundamentada nos dados, o conhecimento será fruto de uma (co)construção
entre o(a) pesquisador(a) e os sujeitos, tal que o(a) pesquisador(a) é parte do processo
que observa, não pretendendo se colocar como observador(a) neutro(a), mas como alguém
que assume também o próprio ponto de vista com os dados de pesquisa, apesar de buscar
distinguir os dados que são produzidos pelos fatos observados, daqueles que são suas
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próprias percepções (TAROZZI, 2011).

Nessa primeira fase da pesquisa, tem-se a apresentação das famílias de códigos que
surgiram no intuito de auxiliar a interpretar as amplas porções de dados e de orientar
o(a) pesquisador(a) a respostas que convergem para o desenvolvimento de uma formulação
teórica (TAROZZI, 2011), ou seja, uma teoria substantiva referente ao tema estudado.

Assim, a primeira fase do campo teve como objetivo compreender o que motiva os
artesãos a perpetuarem uma atividade que acontece atrelada a dificuldades econômicas,
tais como as baixas nas vendas dos produtos e o alto custo de aquisição da Pedra bruta, e
sob condições precárias, penosas e insalubres de trabalho. Esse questionamento norteou as
as entrevistas abertas, as quais buscaram entender a trajetórias dos artesãos nos trabalhos
com Pedra Sabão, bem como as relações estabelecidas entre eles, a Pedra e o ofício.

Em relação às condições de trabalho estamos nos referindo: aos esforços repetitivos;
às posturas inadequadas; ao esforço intenso para a movimentação da matéria prima e dos
produtos advindos delas; ao ambiente físico sem as devidas infraestruturas necessárias; ao
trabalho sem proteções às intempéries; à intensa jornada de trabalho; à não utilização de
equipamentos de segurança durante a execução das atividades; à inalação e ao contato
com a poeira gerada pela produção dos artefatos.

A partir dos códigos encontrados foi possível notar que a percepção da penosidade
e da insalubridade está sempre amenizada pela presença de outros fatores considerados
importantes para eles, ou seja, os códigos relacionados à Pedra Sabão nos mostram que a
gratidão, o prazer na atividade, a vontade de perpetuar no ofício, dentre outros, expressas
nas falas: “ficar sem Pedra é pedir para morrer”, “morrer fazendo”, “amor pela Pedra
Sabão”, são o que verdadeiramente tem importância nessa atividade. A família Ambiente
de trabalho está atrelada aos códigos menos citados e mesmo assim, quando citada, ela
estava vinculada a um caráter de compensação, tal como “o serviço é bruto, cansa, mas
vale a pena”.

Quando questionados em relação ao processo de adoecimento, em um primeiro
momento, os artesãos se negam a afirmar que existe algum tipo de doença que poderia ser
causada diretamente pelo trabalho com a Pedra Sabão, pois a maioria deles já possuem
muitos anos de trabalho e nunca adoeceram, assim como seus antepassados. Logo em
seguida, reconhecem a possibilidade de alguma doença de pele ou respiratória oriunda do
trabalho artesanal, mas, novamente, o receio de adoecer é atenuado pelo prazer encontrado
no trabalho com a Pedra e pela gratidão “tudo que eu tenho, consegui com a Pedra Sabão”.

Os artesãos não veem como penosa a intensa jornada de trabalho e nem como
precárias e insalubres as oficinas localizadas nos quintais de suas casas, pois como eles
mesmos colocam “aqui não tem cobrança de chefe”, “Trabalhar em casa é bom”, “É bom
trabalhar com a família” dentre outros, o que nos mostra mais uma vez que a penosidade
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no ambiente de trabalho não se configura como um fator relevante para os artesãos.

Outro ponto importante se refere à permanência dos artesãos nas atividades com a
Pedra Sabão, pois alguns deles nunca desempenharam outra atividade fora do trabalho
artesanal; outros realizaram um movimento de saída do distrito para trabalharem em outras
localidades e com outras atividades e retornaram; outros, que passaram em concursos
públicos no município, continuam desempenhando suas atividades artesanais nas horas
vagas e, temos ainda, alguns artesãos jovens que anseiam realizar esse movimento de saída.

Assim, por meio da compreensão da relação do artesão com a Pedra e com o ofício,
buscou-se entender esse movimento de saída e retorno. Portanto, dentre os questionamentos
que surgiram nesta fase o principal deles e que orientou a segunda fase de coleta e análise
dos dados foi: a perpetuação no trabalho artesanal em Pedra Sabão é uma escolha?

4.4.4 A segunda fase da coleta de dados

A teoria fundamentada nos dados se constrói antes de tudo do desejo ou da
necessidade de explorar uma área de investigação, assumida em toda sua globalidade
e complexidade, sem reduzi-la imediatamente a poucas variáveis controláveis ou a uma
pergunta de pesquisa excessivamente pontual (TAROZZI, 2011). Assim, o autor coloca
que esse método tem por fim fazer emergir os processos sociais e os processos psicológicos
de base que subjazem aos fenômenos indagados.

Sabe-se que a amostra não se forma a priori, mas no decorrer da pesquisa. Assim,
segue-se as lacunas da teoria emergente para alcançar a "saturação"das categorias, reco-
lhendo dados de sujeitos e de contextos que apresentam aquelas características sobre as
quais a teoria emergente é ainda fraca (TAROZZI, 2011).

Nessa perspectiva, tem-se a segunda fase da coleta dos dados que teve início em
setembro de 2017 e se estendeu até março de 2018. Durante esses 6 (seis) meses foram
(re)entrevistados, em um primeiro momento, os 14 artesãos da primeira fase. Posteriormente,
realizou-se novas entrevistas com outros 38 artesãos da Pedra Sabão do distrito de Santa
Rita de Ouro preto e do seu subdistrito: Mata dos Palmitos. As entrevistas da segunda
fase foram semiestruturadas de forma a nortear a nova pergunta de pesquisa que emergiu
do campo, sem restringir novos achados que poderiam surgir. Elas aconteceram de forma
individual, com um roteiro previamente elaborado, tendo como base os códigos emergentes
da primeira fase, mas não engessado, sendo também conduzidas pelas respostas dos
entrevistados, ou seja, de acordo com os rumos das falas entre eu e os artesãos.

Adotei esse modelo de entrevista com o intuito de aprofundar as informações que
emergiram na primeira fase das entrevistas, direcionando para o foco da pesquisa. Todas
as entrevistas foram, novamente, codificadas com a utilização do Atlas t.i. e o roteiro se
encontra no anexo A.
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Portanto, para dar início à segunda fase da pesquisa, realizou-se reuniões com os
artesãos com idas à localidade de Santa Rita de Ouro Preto e a Mata dos Palmitos de
uma a duas vezes por semana. Assim como na primeira fase, as reuniões aconteceram nas
casas dos entrevistados, nas quais estão presentes as oficinas de trabalho e, em relação às
mediações para que as entrevistas se efetivassem, contei com a presença do Sr. Marinho
para realizar as entrevistas com os artesãos mais velhos e com o Lucas para as entrevistas
com os artesãos mais jovens, que ainda estão no começo de suas carreiras.

Torna-se importante mencionar que a possibilidade de ter um interlocutor jovem, o
qual me apresentou vários artesãos no início de suas carreiras, foi de grande contribuição
para nortear os rumos da pesquisa, pois esclareceram algumas dúvidas que surgiram com
os dados que emergiram da primeira etapa.

O intuito era iniciar as entrevistas no início de 2018, de forma a ter um tempo
hábil de aprofundamento dos estudos relacionados ao artesanato e, particularmente, à
atividade em Pedra Sabão. No entanto, fui convocada pelos próprios artesãos a não parar,
mesmo que temporariamente, com as visitas ao distrito.

Foi nessa etapa que pude começar a compreender: a linguagem dos artesãos, os
quais tratam a Pedra Sabão como algo provido de vida, ou seja, possuem uma relação
antropomórfica com a matéria-prima; os tempos nas oficinas de trabalho, os quais são bem
flexíveis e se ajustam à rotina da casa, à rotina da família e o meu tempo de frustração e
espera nos momentos em que os artesãos não se sentiam confortáveis a me conceder as
entrevistas.

E assim, fui adaptando meu corpo-pesquisadora, ou seja, fui construindo a própria
dinâmica singular de pesquisa, regulando não apenas o meu tempo, as minhas frustrações,
mas também as minhas ações. “O pesquisador que não está acostumado ao ambiente
que ele se propõe a estudar precisa de tempo para seu próprio corpo, precisa aceitar sua
condição de estrangeiro” (RABELO, 2014, p. 37). Desde então, ajustei o meu olhar para
entender aquela atividade de trabalho com as diversas subjetividades que estão presentes.

Por fim, nessa etapa, por meio da fala dos entrevistados, buscou-se compreender se
a perpetuação no trabalho artesanal em Pedra Sabão é uma escolha. O perfil dos novos
entrevistados da segunda fase está explicitado no Tabela 7.
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Tabela 7 – Perfil dos novos entrevistados da segunda fase. Fonte: Elaboração própria.

Entrevistado Idade Quando começou a trabalhar com
a Pedra-sabão

Felipinho 70 15

Pedro 69 19

Fabinho 35 10

Mário Henrique 57 12

Willerson 18 15

Deosdete 64 15

Claudinho 50 12

Sávio 17 11

João 70 9

D. Cecília 91 18

Franciele 27 13

Lourival 47 11

Magna 40 15

Maria Rosa 57 13

Sérgio 22 13

Vera 57 13

Antônio 48 10

Jerônimo 50 10

Mário 62 8

Mauro 35 12

Marinho 57 9

Vicente 66 16

João 52 8

Eduardo 23 11

Odete 57 31

Monaliza 22 10

José Paulo 60 18

Cleiton 28 8

José 64 12

Roberto 46 15

Renato 24 6

Cleidson 20 14

Hubert 22 14

Elvis 21 13

Leno 19 10

Maicon 28 12

Cássio 23 18

Domingos 49 7

Observa-se, novamente, que continuamos com poucas mulheres entrevistadas, são 9
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em um total de 52 entrevistados. Entretanto, em várias das entrevistas realizadas, elas
estavam presentes nas oficinas auxiliando o marido nas atividades de acabamento. Em
outros momentos, os próprios artesãos mencionavam a mãe ou a irmã como parceiras
durante a execução das atividades artesanais, mas em nenhuma dessas situações foi
possível entrevista-las, seja pelo fato delas se retirarem do recinto quando eu iniciava os
questionamentos com seus cônjuges ou por se negarem a conceder as entrevistas. Outra
observação importante, se refere ao fato dos artesãos não incentivarem a fala das esposas
durante as entrevistas, mesmo estando presentes nas atividades de acabamento, o que
nos mostra que a elas é atribuído um papel menos importante. Ao entrevistarmos os
homens desempenhando essas mesmas atividades, eles sempre se auto intitulam artesãos,
considerando tanto o acabamento, quanto qualquer outra atividade do trabalho artesanal
relevantes na cadeia de atividades da Pedra Sabão.

A partir da segunda análise dos dados, que se referem à micro analise das entrevistas,
onde cada citação dos artesãos é codificada, selecionou-se 2.298 citações, as quais geraram
294 códigos. A partir desses 294 códigos, selecionou-se 126, os quais apresentaram um
maior número de citações pelos artesãos entrevistados.

Para esses 126 códigos, criou-se 9 novas famílias: Trabalho, Criatividade, Escolha,
A Pedra, Dificuldades, Geração, Aprendizagem, Ambiente de trabalho e Necessidades, as
quais são apresentadas em ordem decrescente conforme o número de vezes que seus códigos
foram citados. Torna-se importante mencionar que os nomes dos códigos, tanto na primeira
fase quanto na segunda, foram retirados das falas dos artesãos entrevistados, por isso
não foi possível resumi-los em uma única palavra, a qual partiria dos meus pressupostos
preexistentes aos dados e simplificaria as atribuições denotadas pelos artesãos às questões
abordadas. Seguem, em ordem decrescente os quadros com as famílias de códigos que
emergiram.
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Tabela 8 – Códigos referentes ao trabalho artesanal com a Pedra Sabão. Fonte: Elaboração
própria

Trabalho

sou artesão

a gente acostuma, é bom

a gente se sente completo, porque gosta do que faz

a gente vai pegando a manhã e levando isso pra vida

a gente tem a flexibilidade do tempo

é bacana

é bom demais

é bom ficar aqui

é bom pra mim

é bom ser dono de si mesmo

é bom trabalhar com a Pedra, não sei explicar

é bom trabalhar com a pedra, é uma fonte de renda do lugar

é bonito demais

é prazeroso

é uma terapia

a gente trabalha em casa

trabalho só com a Pedra

trabalho com a família

trabalhar com a Pedra é tudo

participo de todas as etapas de produção

o trabalho com a pedra não sai da gente

tem que ter dom

tenho medo de acabar

deveria ter curso com lugar próprio para ensinar as crianças

não existe outra profissão igual

não me imagino em outra profissão

essa vontade tá no sangue

é o que eu sei fazer

trabalhar com a Pedra é divertimento

trabalhar com a Pedra é distração

eu criei gosto nessa atividade antes de começar a trabalhar

a profissão que a gente começa a primeira vez é a profissão da gente
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Tabela 9 – Códigos referentes à criatividade no trabalho artesanal. Fonte: Elaboração própria.

Criatividade

a gente pega a Pedra bruta e transforma na arte que quiser

a Pedra Sabão possibilita expressar uma coisa que você sente

qualquer coisa que eu pensasse fazer com a Pedra eu fazia

o processo criativo tá no sangue da gente

o que a gente pensa a gente consegue transformar na Pedra

o que o cliente pede a gente faz

existem diversas possibilidades de trabalho com a Pedra e isso é bom

a Pedra dá liberdade para criar

é importante inovar pra satisfazer o cliente

eu crio as minhas próprias peças

Tabela 10 – Códigos referentes ao processo de escolha em permanecer no artesanato. Fonte:
Elaboração própria.

Escolha

ah vou voltar pra minha Pedra Sabão

as pessoas saem, mas voltam pra Pedra

continuo trabalhando nas horas vagas

voltei pra Pedra de novo

não dá para largar o trabalho com a Pedra, a gente gosta, difícil
ter outro trabalho com inspiração

meu Deus eu queria tá mais novo pra recomeçar tudo

quem dera se eu tivesse mais 100 anos pra continuar na Pedra

retornei porque gosto da Pedra Sabão

se eu para de mexer vou ficar triste

se eu pudesse ficaria só na Pedra

se eu puder continuo aqui, mesmo com toda as dificuldades

se os jovens pudessem escolher, eles estariam aqui no artesanato

sou motorista, mas continuo na Pedra

quero continuar trabalhando com ela o resto da vida

os jovens só deixam o ofício se as vendas estiverem ruins

os jovens querem continuar

não quero parar

nunca deixaria de trabalhar com a Pedra

nunca tive outro trabalho fora da Pedra

migrar para outra área tem que começar do início e isso eu não quero
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Tabela 11 – Códigos referentes à relação dos artesãos com a Pedra Sabão. Fonte: Elaboração
própria

A Pedra

a Pedra é minha vida

a Pedra é muito importante

a Pedra é tudo para mim

a Pedra fala o que dá para fazer

a Pedra é o nosso sustento

a Pedra me ajudou a criar minhas filhas

a Pedra me deu as coisas que tenho hoje

a Pedra não deixa a gente passar fome

a Pedra Sabão é uma coisa generosa

tenho amor pela Pedra

é divertido trabalhar com a Pedra

é gostoso mexer com a Pedra

é uma honra trabalhar com a pedra

a gente tem muita gratidão com a Pedra

dependo dela pra quase tudo

criei minha família na Pedra

a gente faz com a Pedra tudo o que você pensar

aquele que tem amor próprio pelo artesanato fica

eu tenho o meu amor no artesanato e faço o meu trabalho com todo o interesse

Tabela 12 – Códigos referentes às dificuldades vivenciadas pelos artesãos. Fonte: Elaboração
própria

Dificuldades

o preço da matéria prima tá alta mas a gente consegue comprar

a fiscalização na região pelos órgãos ambientais dificulta muito

impacto negativo das denúncias sobre o trabalho escravo relacionado à Pedra Sabão

impacto negativo da criação da feirinha de Pedra Sabão de Ouro Preto

a gente vende para atravessadores

tem muita falta de união entre os artesãos

falta inovação nas peças

receio da matéria prima acabar

tem muita pedra
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Tabela 13 – Códigos referentes às gerações de artesãos. Fonte: Elaboração própria.

Geração

a gente quer ser lembrado

queremos manter a tradição

espero que esse ofício continue

trabalhar na Pedra é bom porque é uma cultura

não podemos deixar morrer o que nossos antepassados faziam

não deixar morrer o que a gente começou

sempre vai ter alguém querendo trabalhar com a pedra

é importante a perpetuação do ofício

a história da Pedra Sabão é quase tudo igual né

dá saudade

Tabela 14 – Códigos referentes à aprendizagem. Fonte: Elaboração própria.

Aprendizagem

foi Deus quem me ensinou

a gente já nasceu aprendendo

é difícil começar a trabalhar com a Pedra

para ficar no ofício tem que começar desde novo

é de origem mesmo, desde novo a gente já vêm acostumando a ver os pais trabalharem com a Pedra

criei gosto na Pedra antes de começar a trabalhar

no começo eu olhava muito, copiava muito

vai passando de um para o outro

a gente vai olhando e aprendendo

aprendi com a minha família

Tabela 15 – Códigos referentes à penosidades no trabalho artesanal.Fonte: Elaboração própria.

Ambiente de trabalho

a gente fica muito sentado, tem esgotamento também

a gente usa muito a mão, cansa, a mão dói

cansa mas eu gosto

o trabalho na Pedra cansa mais para quem não tá acostumado

meu pai sempre trabalhou com a Pedra e nunca adoeceu

não cansa muito

não tem monotonia, não fica num serviço só

a gente trabalha com a Pedra seca, tem que usar máscara porque vai gerar pó

a gente tem que se cuidar, tem que se proteger do pó

tem que usar máscara para trabalhar com a Pedra, eu uso proteção para trabalhar
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Tabela 16 – Códigos referentes às demandas dos artesãos. Fonte: Elaboração própria.

Necessidades

valorização do produto e trabalho artesanal de Santa Rita na região
necessidade de informações e assistência técnica sobre a produção artesanal
em Pedra Sabão
necessidade de informações sobre o trabalho com a Pedra e seus impactos
na saúde dos artesãos
é importante inovar as peças artesanais
precisamos de cooperativismo

A partir dos códigos encontrados foi possível notar, mais uma vez, que tanto a
penosidade, a insalubridade e as condições precárias do ambiente de trabalho, quanto as
questões relacionadas ao processo de adoecimento estão atreladas aos códigos menos citados.
Existe o reconhecimento dessas questões: “a gente fica muito sentado, tem esgotamento
também” e “a gente tem que se cuidar, tem que se proteger do pó”, mas existe um caráter
de dualidade, pois o trabalho “cansa, mas eu gosto”, “meu pai sempre trabalhou com a
Pedra e nunca adoeceu”. Essas observações nos mostram, novamente, que a penosidade, a
insalubridade e as precarizações, atreladas ao processo de adoecimento no ambiente de
trabalho não se configuram como um fator relevante para os artesãos.

Nota-se que a identidade com o ofício é inerente à fala dos artesãos, aparecendo
como um dos códigos mais citados, “sou artesão”. Além disso, a relação com o trabalho
artesanal e deste com a criatividade e com a matéria prima continuam emergindo com
bastante expressividade durante todas as entrevistas: “a gente tem a flexibilidade do tempo”,
“a gente se sente completo, porque gosta do que faz”, “é bom ser dono de si mesmo”, “é
uma terapia”. O vínculo entre o trabalho e a criatividade nos mostra o sentimento de
satisfação em realizar o trabalho: “a Pedra Sabão possibilita expressar uma coisa que você
sente”, “o processo criativo tá no sangue da gente”. Por fim, temos a relação do artesão
com a Pedra, se configurando como uma relação de gratidão: “a Pedra não deixa a gente
passar fome”, “criei minha família na Pedra”, “a gente tem muita gratidão pela Pedra”;
de afeto: “a Pedra é minha vida”, “tenho amor pela Pedra” e antropomórfica: “a Pedra
Sabão é coisa generosa”, “a Pedra fala o que dá para fazer”.

Em relação às dificuldades relacionadas ao ofício, os artesãos continuam pontuando
questões relativas ao preço da matéria prima, às vendas e à fiscalização dos órgãos
ambientais como entraves para o trabalho artesanal na região de santa Rita.

No entanto, essas questões não foram abordadas de forma unânime pelos artesãos
e muitos deles mencionaram dificuldades para a precificação dos seus produtos, o que
impacta diretamente no lucro e, portanto, na compra da matéria prima. Um exemplo disso
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é quando um dos artesãos mencionou, durante a entrevista, que efetuou uma compra de
R$3.000,00 (três mil reais) de Pedra Sabão e, alguns meses depois, vendeu os artefatos
oriundos dessa compra por R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), o que nos mostra que
o preço da matéria prima não se configura como um problema em si, ou seja, a partir das
dificuldades em precificar os artefatos de forma adequada, torna-se difícil adquirir a Pedra
bruta. Além disso, ao mesmo tempo que alguns artesãos mencionam que já não existem
muitas Pedras, outros enfatizam que tem muita Pedra e que os problemas estão atrelados
às dificuldades contábeis por parte dos artesãos e não à disponibilidade do mineral na
região.

As denúncias sobre o trabalho infantil não impedem a presença das crianças nos
espaços de trabalho da família, que são as primeiras comunidades de prática que elas se
inserem, mas geram receio por parte dos seus familiares e acaba por diminuir a participação
dos filhos nas atividades durante a infância. No que se refere à fiscalização, ela impede que
os artesãos possam extrair a matéria prima das jazidas de suas propriedades, impactando
diretamente na renda dos mesmo pelo fato de terem que adquirir a Pedra de empresários
da região.

A criação da feirinha de Pedra Sabão no município de Ouro Preto também foi
pontuada como um fator negativo para os artesãos, pois ela beneficia apenas um grupo de
pessoas, que segundo eles não são artesãos, são atravessadores encarregados apenas de
vender os artefatos em Pedra Sabão dos artesãos de Santa Rita.

A importância da perpetuação do ofício é mencionada pelos artesãos, gerando a
família de códigos denominada Geração. Através das falas dos entrevistados pudemos
observar que esse receio e medo dos jovens artesãos saírem e não retornarem para as
atividades artesanais está atrelado à importância dada à tradição, aos antepassados
familiares que desempenharam esse trabalho e à própria atividade que é motivo de orgulho,
quando eles mencionam ser um trabalho secular e que faz parte do patrimônio cultural de
Ouro Preto. Os códigos presentes nessa família nos mostram esses sentimentos: “queremos
manter a tradição”, “não podemos deixar morrer o que nossos antepassados faziam”, “não
podemos deixar morrer o que a gente começou”, “trabalhar na Pedra é bom porque é uma
cultura” dentre outros.

Por fim, um fato importante surgiu na segunda fase e contribuiu para a construção
de uma teoria substantiva a respeito da indagação: a perpetuação dos artesãos no trabalho
artesanal em Pedra Sabão é uma escolha? Esse fato se refere aos dados que emergiram
das entrevistas tanto com os artesãos mais velhos, quanto com os artesãos jovens, tal que
pude observar que esse movimento de saída e retorno para a atividade artesanal em Pedra
Sabão é um movimento cíclico, que aconteceu com os mais velhos e que agora acontece
com os mais jovens, gerando receio e medo, nos artesãos mais velhos, do ofício não se
perpetuar. Nessa segunda fase das entrevistas, pude entrevistar vários artesãos jovens,
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os quais ora já realizaram esse movimento de saída e retorno para a atividade artesanal
ou estão saindo para desempenhar outras atividades ou completar os estudos, além de
observar que dentre os mais jovens, assim como alguns dos artesãos mais velhos, existem
aqueles que nunca tiveram a pretensão de realizar esse movimento. Nota-se, através das
falas dos artesãos jovens, que esse movimento de retorno sempre aconteceu e continua
acontecendo: “voltei pra Pedra de novo”, “as pessoas saem, mas voltam pra Pedra”, “os
jovens querem continuar”, “não dá pra largar o trabalho com a Pedra, a gente gosta, difícil
ter outro trabalho com inspiração”.

Na primeira fase das entrevistas foi possível observar que esse movimento existiu
entre os artesãos mais velhos. Entretanto, não foi possível compreender: se o movimento
era cíclico, acontecendo com a nova geração de artesãos, e se esse movimento de voltar
para a “Pedra” era uma escolha.

Assim, por meio da segunda fase das entrevistas, uma nova família de códigos
emergiu, os quais se relacionam com o fato de ser uma escolha o trabalho artesanal em
Pedra Sabão. As falas: “sou artesão”, “se eu puder continuo aqui, mesmo com toda as
dificuldades”, “o trabalho com a pedra não sai da gente”, “essa vontade tá no sangue”, “a
gente faz com a Pedra tudo o que você pensar”, “a gente já nasceu aprendendo” e “é de
origem mesmo, desde novo a gente já vêm acostumando a ver os pais trabalharem com a
Pedra”, estão todas elas presentes nas entrevistas com os artesãos jovens, nos mostrando
que eles se identificam com o ofício e que mesmo com todas as dificuldades decorrentes do
trabalho artesanal, eles escolhem voltar para a Pedra, escolhem estar nessa atividade.

Observou-se que as famílias de códigos denominadas Dificuldades e Ambiente de
trabalho, tanto na primeira fase quanto na segunda, não estão entre as categorias mais
citadas pelos entrevistados. Além disso, entre os próprios artesão não existe unanimidade
em relação aos códigos citados nessas famílias, o que não se aplica às outras famílias de
códigos, os quais são recorrentes em praticamente todas as falas dos artesãos.

Outro ponto observado é que essa dimensão dada às famílias: Dificuldades, que se
refere às questões econômicas, e Ambiente de trabalho, que está atrelada às penosidades,
insalubridades e precariedades nas oficinas de trabalho, têm uma conotação muito maior
para nós observadores e pesquisadores com um olhar, que mesmo voltado para a atividade
de trabalho em si e seus reflexos no homem, é sempre limitado, quando comparado àqueles
que vivenciam a atividade, que nasceram e cresceram nessas comunidades de prática,
onde a identidade com o ofício e tudo aquilo que ele possibilita ao artesão, bem como
a satisfação com o trabalho e o amor e gratidão pela Pedra transcendem as categorias
supracitadas. O que nos mostra que existe essa opção de sair da localidade, eles saem, mas
escolhem voltar.

Assim, temos nessa fase da pesquisa de campo a saturação das categorias e, para se
produzir uma teoria substantiva consistente e inovadora, é necessário que a saturação das
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categorias exista e seja justificada. Para Strauss, Corbin e Rocha (2008, p. 212), uma teoria
está saturada teoricamente quando: não emergem novos casos referentes a uma categoria;
a categoria foi bem desenvolvida em relação às propriedades, às dimensões e às possíveis
variações e as relações entre as categorias foram bem estabelecidas e convalidadas.

Os próximos itens apresentam a construção das relações entre as categorias, bem
como a formação da categoria central.

4.5 As codificações, as categorias, a categoria central e as inter
relações
Nesta seção serão apresentadas a relação entre as famílias, também denominadas

categorias, dos dados que emergiram na confecção da tese. Portanto, torna-se necessário
pontuar as categorias, analisar as relações e interligar as categorias entre si, definindo
a categoria central (core category), e estas com as subcategorias (TAROZZI, 2011).
Posteriormente, integrou-se e delimitou-se a teoria.

De acordo com Tarozzi (2011), analisar as relações entre as categorias significa:
interligar as categorias entre si e conceituar a tipologia de relação que as unem; desenvolver
(dedutivamente e não indutivamente) as categorias com as subcategorias com base nas
propriedades e nas dimensões de cada uma e colocar as categorias em relação hierárquica,
identificando macro categorias que compreendem categorias menores.

Ainda de acordo com o autor, no decorrer da codificação emergem muitas categorias
e a análise pode tomar muitas direções. Assim, é necessário saber delimitar a teoria, excluir
conscientemente categorias e temas que, apesar de serem relevantes, não é viável conservá-
los entre os estudados (TAROZZI, 2011).

Uma vez que foram pontuadas as categorias, colocadas em relação hierárquica e
identificada a core category, trata-se de integrar a teoria e desenvolvê-la em torno de seus
eixos conceituais, emersos empiricamente (TAROZZI, 2011).

Assim, escrever é pensar, tal que a teoria substantiva gerada se forma também e,
sobretudo, no escrever, não sendo somente um meio para expressar um conteúdo, mas a
principal forma através da qual um conteúdo se constrói.

4.5.1 As codificações

As codificações foram realizadas linha a linha, de forma a identificar os principais
códigos que contribuíssem para a compreensão da perpetuação na atividade artesanal.
Salienta-se que os nomes dos códigos, que emergiram no campo, são oriundos das falas
dos artesãos.
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Assim, a análise foi sendo construída de forma gradual, tal que as codificações,
linha a linha, permitem o despertar de novas ideias a serem investigadas (CHARMAZ,
2009). O pesquisador pode voltar aos entrevistados ou buscar novos atores, caso identifique
um processo importante em uma dada etapa, para verificar se aquele processo explica os
eventos e experiências de suas vidas (CHARMAZ, 2009).

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, realizou-se novas entrevistas com os
artesãos da primeira fase de coleta e, posteriormente, buscou-se novos atores para que
pudessem esclarecer o fenômeno observado, propiciar o surgimento de novos códigos,
confirmar os já encontrados e possibilitar o surgimento e o esgotamento das categorias
encontradas.

A primeira codificação auxilia na definição dos temas a serem tratados nas entre-
vistas sucessivas, sendo fundamental para identificar as direções para as quais deve-se
ampliar a amostra (TAROZZI, 2011) e a codificação leva ao desenvolvimento de categorias
teóricas.

A codificação é o processo de análise que se coloca no cruzamento entre os dados
coletados e a teoria produzida a partir deles, tal que a codificação é o conjunto de
procedimentos e técnicas para conceituar os dados, sendo ela um processo mais analítico
que interpretativo e que elabora os dados empiricamente para consentir uma interpretação
bem ancorada e enraizada nos dados (TAROZZI, 2011).

De acordo com Charmaz (2009, p. 87), “a codificação focalizada significa utilizar
os códigos anteriores mais significativos e/ou frequentes para analisar minuciosamente
grandes montantes de dados” e a mudança para este tipo de codificações não é um processo
totalmente linear, pois quando algo que estava implícito anteriormente, se torna explícito
a partir da fala de alguns participantes, é possível retornar aos participantes anteriores e
analisar aquilo que possa ter ficado implícito no início. Assim, Charmaz (2009), afirma
que o pesquisador influencia os seus dados, ao invés de analisa-los te forma passiva.

A codificação focalizada exigirá do pesquisador a decisão de quais códigos permitem
uma melhor compreensão analítica para categorizar os dados de forma completa. A partir
dos 294 códigos encontrados na segunda fase, utilizou-se 126 para explicar o fenômeno
estudado, os quais foram selecionados pelo fato de serem mais significativos ou terem
aparecidos em maior frequência para conceber as categorias que possibilitaram a construção
da teoria substantiva apresentada.

Para tanto, alocou-se os códigos selecionados, os quais já foram apresentados na
segunda fase da metodologia, em 6 categorias e 16 subcategorias, as quais são apresentadas
abaixo e contemplam, respectivamente: as 9 famílias apresentadas na segunda fase da
metodologia e os seus 126 códigos.

1. Categoria: O trabalho
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Subcategorias: identidade com o ofício, gestão do tempo e do modus operandi,
trabalhar no próprio domicílio.

A categoria “O trabalho” apresenta a importância e o significado da atividade
artesanal em Pedra Sabão na vida dos artesãos. Ela traz elementos que nos mostram
a identidade com o trabalho e as diversas características oriundas dessa atividade,
as quais que interferem diretamente na satisfação em desempenhar esse ofício.

2. Categoria: “Permanência no ofício”
Subcategoria: sentimento de pertencimento à comunidade de artesãos, tradição.

A categoria “Permanência no ofício” traz o sentimento de pertencimento à atividade
artesanal e à localidade, atrelados a elementos que demonstram a vontade de não
deixar morrer aquilo que seus antepassados produziam, ou seja, à importância da
perpetuação desse ofício e dessa tradição Nessa perspectiva, a categoria contempla
também elementos relacionados ao movimento e ao desejo dos artesãos jovens em
permanecer e dar continuidade a esse ofício, além de apresentar as dificuldades en-
frentadas pelos artesãos relativas à divulgação do trabalho e dos artefatos produzidos,
as quais impactam diretamente na venda dos produtos e, portanto, nesse movimento
de saída e retorno para as atividades com a Pedra Sabão.

3. Categoria: “A matéria prima”
Subcategoria: gratidão, antropomorfismo, possibilidades de criação.

A categoria “A matéria prima” refere-se à relação dos artesãos com a Pedra Sabão,
bem como os sentidos atribuídos a ela e sua importância na vida de cada um
deles. Essa categoria traz também os elementos relativos à criatividade, os quais
contribuem para o sentimento de prazer e satisfação em trabalhar com a Pedra, além
de possibilitar a concretização de uma identidade com o trabalho.

4. Categoria: “Processo de aprendizagem”
Subcategoria: repasse de saberes, aprimoramento das peças produzidas, identidade
no processo criativo.

A categoria “Processo de aprendizagem” refere-se à trajetória de formação dos
artesãos. Essa categoria contempla os aspectos relativos aos repasses de saberes
tradicionais, ao processo de aperfeiçoamento das peças produzidas e, portanto, à
concretização de uma identidade tanto naquilo que o artesão produz, quanto na
forma como produz.

5. Categoria: “Ambiente de trabalho”
Subcategoria: cuidado com a saúde, condições de trabalho.

A categoria “Ambiente de trabalho” demonstra a reação de resistência em atrelar a
produção dos artefatos em Pedra Sabão com o processo de adoecimento dos artesãos.
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A categoria mostra tanto o reconhecimento dos possíveis problemas oriundos da
inalação do “pó” da Pedra pelos artesãos, por meio da importância dada à utilização
de máscaras de proteção individual, quanto a negação da relação entre o adoecimento
e a inalação desse rejeito, com a justificativa de que seus antepassados trabalharam
anos nesse ofício e nunca adoeceram ou com a afirmação de que “o trabalho cansa,
dói as mãos, mas não tem monotonia, é prazeroso, é bom de trabalhar”.

6. Categoria: “Expectativas”
Subcategoria: valorização do produto e do trabalho artesanal, cooperativismo,
inovação das peças artesanais.

A categoria “Expectativa” propõe estratégias para a valorização do produto artesanal
em Pedra Sabão de Santa Rita, bem como a valorização do artesão por meio de
um olhar que transcende esse artefato, abrangendo o processo criativo, a relação
dele com o trabalho, com a própria Pedra e com seus antepassados. Essa categoria
mostra também a importância de um movimento de união entre os artesãos e de
adequação ao mercado, buscando inovações nas peças produzidas.

Após o estabelecimento das categorias e das subcategorias, torna-se necessário
interliga-las para que se possa compreender como relacionam entre si, propiciando uma
melhor compreensão do fenômeno estudado. Essa fase da codificação é denominada
codificação axial por (STRAUSS; CORBIN; ROCHA, 2008).

Através desse tipo de codificação, é possível perceber que as subcategorias “apri-
moramento das peças”, “repasses de saberes” e “identidade no processo criativo” mostram
como acontece o “Processo de aprendizagem”, que é uma categoria que gera efeitos nas
relações do artesão tanto com a Pedra, quanto com o trabalho, sendo representadas,
respectivamente, pelas categorias “A matéria prima” e “O trabalho”. Nessa perspectiva,
as subcategorias “possibilidade de criação”, “antropomorfismo” e “gratidão” representam
como se configura a categoria “A matéria prima”, assim como a categoria “O trabalho” é
explicada pelas subcategorias “identidade com o ofício”, “gestão do tempo e do modus
operandi” e “trabalhar no próprio domicílio”, as quais condensam os códigos que demons-
tram a relação entre o artesão e seu ofício. Ainda nessa sequência, temos a categoria
“Permanência no ofício”, que se caracteriza como o resultado, o efeito gerado por essas
relações. Essa categoria está atrelada às subcategorias “sentimento de pertencimento
à comunidade de artesãos” e “tradição”, as quais representam as causas que também
contribuem para a perpetuação dos artesãos nas atividades com a Pedra Sabão. Como
consequência dessa vontade de permanência no ofício, tem-se a categoria “Expectativa”
que é causa das necessidades que estão representadas pelas subcategorias “necessidade de
valorização do produto e do trabalho artesanal”, do “cooperativismo” e da “inovação das
peças artesanais”.
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Por fim tem-se a categoria “Ambiente de trabalho” que impacta na categoria “O
trabalho”, gerando efeitos na atividade artesanal que podem ser observados através da
subcategoria “cuidados com a saúde”. A percepção da categoria “Ambiente de trabalho”
também é impactada pela categoria “Processo de aprendizagem”, pois desde pequenos
os artesãos observam seus antepassados, já com idade avançada, exercendo esse ofício,
o que gera reações de duplo sentido em relação ao processo de adoecimento, conforme
pôde-se observar o sentido que é atribuído à penosidade, à insalubridade e às condições
precárias de trabalho. Entretanto, essa categoria não interfere em nenhuma outra categoria
ou subcategoria apresentada.

A Figura 10 mostra as relações entre as categorias e essas com suas respectivas
subcategorias.
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Figura 10 – Relações entre as categorias e subcategorias. Fonte: própria

A codificação axial, conforme explicitado na Figura 10, nos auxilia na compreensão
de como as principais categorias se relacionam umas com as outras. A utilização de
um esquema, denominado como paradigma por Strauss, Corbin e Rocha (2008), ajuda
na sistematização dos dados encontrados. Para tanto, o esquema proposto na tese está
composto pelas condições, interações, efeitos ou consequências que conectam as categorias
apresentadas. O esquema apresentado na tese caracteriza-se da seguinte forma:

• A categoria “Processo de aprendizagem” permite compreender, através dos
códigos oriundos dessa categoria, como esses saberes são construídos e, portanto, a
relação que nasce entre os artesãos e a Pedra e com a própria atividade de trabalho.
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Assim, pode-se observar que essa categoria gera as condições responsáveis por essas
relações, explicando por que e como elas se constroem ao longo da vida dos artesãos.
Essa categoria demonstra, então, por que os artesãos atribuem determinados sentidos
à Pedra e ao ofício.

• As categorias “A matéria prima” e “O trabalho” colaboram para o entendimento
do significado do trabalho artesanal na Pedra Sabão. Os códigos que advêm dessas
categorias transmitem os sentidos, as percepções e os efeitos de determinadas caracte-
rísticas desse ofício para os artesãos. Ambas as categorias contemplam os sentimentos,
as situações e eventos, que sob as condições do “Processo de aprendizagem”,
produzem o significado da matéria prima, bem como do trabalho para os artesãos.

• As categorias “Permanência no ofício” e “Expectativa” são consequências das relações
do artesão com a Pedra e com o trabalho. Elas transmitem, conforme observa-se
em suas subcategorias, os efeitos produzidos por essas relações, ou seja, representa
as consequências dos significados que foram construídos a partir do “Processo
de aprendizagem”, o qual originou as relações com a Pedra e com o trabalho
artesanal.

• A categoria “Ambiente de trabalho” transmite as reações frente ao reconhecimento
do processo de adoecimento. Ela gera consequências na categoria “O trabalho”,
as quais estão associadas a ações no modus operandi dos artesãos, tal como nos
cuidados durante a execução das atividades e nos cuidados com a saúde. No entanto,
a categoria “Ambiente de trabalho” também sofre com os efeitos provocados pela
categoria “Processo de aprendizagem”, pois como os repasses de saberes são
realizados pelos seus antepassados, os quais estão diante dos mais novos com saúde,
vigor e vontade de ainda trabalhar com a Pedra, essa categoria impacta nos sentidos
atribuídos à penosidade, à insalubridade e às condições precárias de trabalho pelos
artesãos.

A categoria “Processo de aprendizagem” está interligada a todas as outras
categorias, gerando consequências diretas ou indiretas em todas elas.

De acordo com Tarozzi (2011), após as passagens conceituais de pontuação das
categorias e a interligação delas entre si, conceituando a relação que as une, torna-se
necessário identificar a categoria central (core category) e a integração e delimitação da
teoria substantiva gerada.

O desenvolvimento dessa última etapa da codificação é denominado por Strauss,
Corbin e Rocha (2008) de codificação seletiva, a qual permitirá aprofundar a compreensão
das relações entre as categorias, refinando a teoria substantiva que está sendo gerada.
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Nessa perspectiva, a categoria central dessa pesquisa é o “Processo de aprendi-
zagem”. Assim, o esquema teórico desenvolvido permitiu definir como cerne da pesquisa
os efeitos gerados por essa categoria central nas diversas relações dos artesãos com a Pedra
e com o ofício, representadas por todas as outras categorias.

Torna-se importante salientar que a categoria “Processo de aprendizagem” não
se refere como algo linear, replicável e padronizado, mas como processos singulares tanto
para aqueles que ensinam quanto para aqueles que aprendem. No capítulo seguinte, serão
apresentados a análise e a discussão dos dados que emergiram do campo, originando os
códigos apresentados, bem como o desenvolvimento de uma teoria substantiva que mostra
a construção das relações existentes na atividade artesanal em Pedra Sabão, as quais
explicam a perpetuação no ofício e o questionamento: essa perpetuação é uma escolha?
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5 Análise e discussão dos dados

Nesse capítulo, será apresentado a análise dos dados referente às entrevistas reali-
zadas com os artesãos da Pedra Sabão no que se refere à relação entre eles e a matéria
prima e, também, à continuidade nessa atividade de trabalho.

Para tanto, apresentaremos a teoria substantiva gerada a partir da grounded theory,
onde as relações entre as categorias e as subcategorias, além das relações entre as próprias
categorias, estão expostas ao longo do texto a partir das falas dos artesãos entrevistados.

A análise foi composta em 3 (três) etapas, tal que a primeira abordou o processo
de aprendizagem e a construção do artesão; a segunda etapa apresentou o artesão e sua
relação com o trabalho e com a matéria prima, bem como a formação de uma identidade
e de um sentimento de pertencimento à localidade. Por fim, a terceira etapa trouxe a
compreensão do processo de saída e retorno para a atividade artesanal em Pedra Sabão e,
portanto, a resposta para a questão de pesquisa: a perpetuação dos artesãos no trabalho
artesanal em Pedra Sabão é uma escolha?

Nessa perspectiva, buscou-se uma teoria interpretativa que pudesse integrar, sinte-
tizar e conceituar os dados empíricos, de tal forma que a escolha da teoria fundamentada
nos dados se tornou apropriada, considerando que a intenção era indagar um certo tema
com o objetivo de fazer emergir os processos subjacentes às afirmações dos participantes
ou aos fenômenos observados (TAROZZI, 2011).

5.1 A Pedra Bruta: o nascimento do artesão
O título dessa seção “A Pedra bruta” se refere, metaforicamente, ao artesão no

início de todo o processo de contato e aprendizado do ofício. É nesse caminho, que se
inicia na infância e se estende até a fase adulta, que as relações tanto com a própria Pedra
quanto com o ofício vão se estabelecendo e construindo significados para cada um deles.

É nesse contato, no olhar sobre o trabalho do outro, nas histórias contadas e vividas
e num processo geracional permanente de troca de saberes que nasce o artesão e o desejo
de imortalizar não somente a si mesmo nas obras produzidas, mas toda uma geração
familiar que nasceu e viveu da Pedra e para a Pedra.

Assim, a Pedra ensina desde o estado bruto, passando pela lapidação, pela constru-
ção do artesão, de sua identidade e de sua arte. Aqui, conforme Neto (1979) coloca na sua
poesia A educação pela pedra, existem lições da Pedra, “(...) para aprender da pedra, para
frequentá-la (...)”, tal que a Pedra “(...) é uma pedra de nascença”, que “(...) entranha a
alma”.
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A educação pela pedra
Uma educação pela pedra: por lições; para aprender da pedra, frequentá-
la; captar sua voz inenfática, impessoal (pela de dicção ela começa as
aulas). A lição de moral, sua resistência fria ao que flui e a fluir, a
ser maleada; a de poética, sua carnadura concreta; a de economia, seu
adensar-se compacta: lições da pedra (de fora para dentro, cartilha muda),
para quem soletrá-la. Outra educação pela pedra: no Sertão (de dentro
para fora, e pré-didática). No Sertão a pedra não sabe lecionar, e se
lecionasse, não ensinaria nada; lá não se aprende a pedra: lá a pedra,
uma pedra de nascença, entranha a alma (NETO, 1979, p. 11-12).

É nesse entranhar a alma, desde a infância, que o trabalho dos artesãos da Pedra
Sabão se atrela a uma construção de sentido e de pertencimento. No distrito de Santa
Rita, de acordo com os relatos dos entrevistados, todas as famílias tiveram ou têm, dentre
seus membros, alguém envolvido economicamente com a Pedra Sabão, seja na atividade
artesanal ou na extração. Outro ponto importante é o fato de que todos os membros, em
algum momento de suas vidas, experienciaram a atividade artesanal, mesmo que não,
necessariamente, tenham dado continuidade a ela.

Além disso, aqueles que não têm seus filhos, atualmente, no trabalho artesanal, se
orgulharam de mencionar que eles sabem desempenhar alguma atividade com o mineral, o
que, nas palavras dos artesãos, garante tanto a perpetuação do ofício, quanto uma fonte de
renda, caso seja um dia necessário. Além de nos mostrar que mesmo fora desse contexto
de trabalho, o artesanato está sempre permeando suas vidas: “o trabalho com a pedra não
sai da gente”, mesmo se a gente estiver fora (Roberto, 46 anos).

Nesse contexto, torna-se relevante mencionar que é por meio das diversas brincadei-
ras infantis que esse contato se inicia e, por meio dos relatos e olhares atentos nas oficinas,
essas crianças percebem as tramas do trabalho e da vida dessa primeira comunidade de
prática, que é a própria família, da qual elas fazem parte.

Essa comunidade de prática transcende as instruções e o ensino, requerendo que os
novos integrantes se envolvam não somente com suas práticas socioculturais, mas tenham,
também, contato com os integrantes mais velhos e se inteirem sobre as atividades e as
identidades que fazem parte dela até que sejam aceitos (LAVE; WENGER, 1991).

Assim, o desejo de pertencer ao grupo implica no engajamento das crianças nas
atividades com a Pedra e são nas oficinas de trabalho, inseridas nos quintais das casas,
que essas práticas acontecem, tal como o trabalho, o contato, as histórias e as vivencias
também, corroborando a discussão de que a atividade artesanal em Pedra Sabão está
impregnada na vida do artesão desde seu nascimento, “eu criei gosto na pedra antes de
começar a trabalhar nela, (...)” (Fabinho, 35 anos).

Nesses espaços o trabalho não se distancia da vida familiar, a dinâmica da casa está
atrelada: à rotina de trabalho, com suas pausas para se alimentarem e para descansarem;
com o trabalho realizado de forma conjunta; com a divisão do trabalho entre: os homens e
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as mulheres, as atividades da casa e as atividades da oficina e, ainda, o tipo de trabalho
realizado na Pedra por cada um deles.

Nessa perspectiva, as lembranças da infância dos entrevistados sempre se remetem
tanto ao ato de observar os membros mais velhos da família realizando a atividade artesanal,
quanto ao contato direto com a Pedra nas suas brincadeiras e, mais tarde, no contato
com as ferramentas nas primeiras tentativas de criação: “Nossa relação coma Pedra é de
origem mesmo, igual desde novo a gente já vêm acostumando a ver pai trabalhar, tio, aí já
começa a brincar no pó desde criança, aí a gente vai pegando a manha e vai aprendendo e
já vai levando isso pra vida” (Cleiton, 28 anos).

Ratificando a discussão, os entrevistados enfatizam que para “tornar-se artesão” foi
necessário esse contato com a Pedra desde o início suas vidas, processo que Sennett (2009)
definiu como diálogo lúdico com os materiais físicos, através do qual as crianças vivenciam
o contato com os materiais, influenciando suas habilidades e a partir da imitação contínua,
transforma-o em conhecimento.

Nesse sentido, o jovem aprendiz observa o comportamento do artesão mais velho
e tenta reproduzi-lo, após diversas tentativas e a obtenção de sucesso, o processo de
consolidação de tal conhecimento vai se instalando (BANDURA, 1977). Assim, o aprendiz
vai aprimorando o movimento, contribuindo para o estabelecimento daquele conhecimento
que resultará no sentido de auto eficácia, determinando que esteja pronto para executar
com confiança determinado comportamento que é esperado por outros artesãos e por ele
mesmo (BANDURA, 1977).

A maneira como a repetição é organizada, proporciona um aumento na capacidade
de sustenta-la e, consequentemente, implica no desenvolvimento e ampliação da capacitação
do artesão, mudando portanto, o conteúdo daquilo que se repete (SENNETT, 2009).

Temos assim, a construção do artesão, de seus conhecimentos tácitos e de sua
individualidade, que confere um caráter próprio ao trabalho realizado, ou seja, a construção
de sua identidade: “Antes eu olhava muito, eu copiava muito. Eu via uma peça de vidro,
eu via uma peça de lousa, eu via uma peça desenhada, uma foto, eu sempre procurava
copiar, tirar dali e passar pra Pedra Sabão. Agora de meados de 90 pra cá eu fui criando
as minhas peças, justamente pra quê? Pra não ser copiador” (Filipinho, 70 anos); “se você
não dedicar um pouco ao que você gosta, nunca vai ser completo o que você faz” (Antônio,
48 anos).

É um processo de aprendizagem sem estranhamento, que vai nascendo e evoluindo
junto com a criança:

“Eu sempre procurava chegar na casa dele, procurava ficar com ele lá e olhava e
gostava muito, de vez em quando ele me dava um presente, ele me dava uma casinha, ele
me dava lá um cinzeirinho daquele, então esse interesse eu já tinha dentro, só não saía né”
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(José Paulo, 60 anos);

“Eu devia ter uns 10 anos, eu começava brincando mesmo né. Eu via minha mãe,
meu pai trabalhando e sempre tive curiosidade, então comecei a pintar, via os desenhos aí
queria pintar e foi assim que eu comecei” (Hubert, 22 anos);

“É uma coisa que a gente já nasceu aprendendo (...) e tem muitas coisas que a
gente é curioso pra aprender e vai aprendendo no dia a dia entendeu” (Magna, 40 anos).

Observa-se que, à medida que a criança vai crescendo, a Pedra vai deixando de
fazer parte das brincadeiras e vai, nesse momento, moldando o jovem aprendiz. Identidade,
pertencimento e maestria vão surgindo e se concretizando nesse jovem que vai sendo
lapidado até se tornar um novo artesão.

Além disso, existe também, um entrelaçamento entre o indivíduo e a matéria prima,
mostrando a bilateralidade do processo de aprendizagem. O artesão aprende tanto nos
processos de imitação, colocado por Bandura (1977), quanto com a própria Pedra, que é
resultado de todo o conhecimento tácito que cada um vai desenvolvendo:

“Quando eu pego, quando você pega um pedaço da pedra você já sabe o que vai
dar aquilo” (Vicente, 66 anos);

“A pedra fala o que dá para fazer” (Deosdete, 64 anos; Fabinho, 35 anos);

“A pedra é a forma abstrata e a gente já tem uma prática, ou seja, se é forma
humana ou se é abstrato que a gente vai fazer” (Hulielber, 45 anos).

Durante todo esse processo de aprendizagem o jovem aprendiz vai “tomando gosto”
pela prática: “Eu vi o artesanato, comecei a trabalhar e gostei e fui apanhando amor pelo
trabalho na Pedra Sabão (Maicon, 28 anos)” e essa sensação é consequência da valorização
da reprodução da prática pelos artesãos mais velhos, dentro do contexto social no qual
eles estão inseridos.

Portanto, numa comunidade de artesãos, tornar-se um deles é, praticamente, um
pré-requisito para o aceite desse indivíduo dentro do grupo e é por meio da participação
periférica legitimada que todo esse processo vivenciado pelos artesãos no começo de suas
vidas faz com que eles sejam inseridos naquele mundo social, onde o engajamento e a ação
do conhecimento tácito são necessários para que esse novo membro entre na comunidade
de prática e vá, gradativamente, sendo aceito pelos demais (LAVE; WENGER, 1991).

Assim, esse novo membro é inserido naquele grupo social, tanto a partir de mudanças
de perspectivas e posições de poder, as quais vão se modificando com as trajetórias do
aprendizado, quanto com o desenvolvimento de identidades e com os posicionamentos do
indivíduo enquanto participante daquele grupo (LAVE; WENGER, 1991).

Esses saberes aprendidos e aprimorados não seguem um modelo rígido, tal que
todo o processo de imitação e repetição, que são marcas do aprendizado nas comunidades
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de prática, não podem ser descritos por palavras:

“Aprendi com meu pai também. Como se diz, ele começou fazendo e a gente vendo
e foi aperfeiçoando, tomando gosto e estamos aí até hoje” (Nem, 37 anos; Everson, 42
anos);

“Eu aprendi com a família, meus irmãos estavam mais na frente e foi ensinando a
gente, foi de família mesmo” (Leno, 19 anos; Cleidson, 20 anos);

“Eu ia muito na casa da minha avó e eu aprendi, eu via meus tios trabalhando”
(João, 70 anos).

Dessa forma, o processo de aprendizagem nas atividades artesanais em Pedra Sabão
perpassa por aspectos mais complexos quando comparados com os modelos formais de
aprendizagem.

De acordo com Wisner (1994, p. 118), existe uma diferença entre o conhecimento
formal e o conhecimento tácito, tal que o conhecimento obtido através da “escolarização
uniforme e abstrata” é considerado formal, já o conhecimento adquirido através de uma
“experiência profissional capaz de lhe ter permitido adquirir estas competências latentes
tão difíceis de descrever e detectar” é considerado tácito.

O conhecimento tácito está relacionado às habilidades humanas físicas e sensoriais;
a práticas que os indivíduos apreendem, “sem se dar conta”, no processo de se tronarem
membros de um grupo e, também, a um conhecimento coletivo que nos possibilita agir
dentro de uma determinada cultura, naturalmente ou no improviso (RIBEIRO, 2013, p.
3).

De acordo com Ribeiro (2013), esse conhecimento tácito pode ser dividido em:
somático, contingencial e coletivo. O primeiro se refere àquilo que está relacionado ao
“background” corporal e o desenvolvimento desse conhecimento está atrelado ao engaja-
mento físico com a atividade, já o segundo tipo de conhecimento tácito “consiste numa
coleção de casos que podem ser diferenciados uns dos outros de acordo com o seu nível
de taticidade ou, em outras palavras, de acordo com o quão ciente estão os membros da
coletividade sobre possuí-los”, ele está atrelado ao ato de desenvolver algo relevante sem
saber que se tinha esse conhecimento ou de se ter “macetes” que ficam guardados para si.
Por fim, temos o conhecimento tácito coletivo, tal “que está presente na sociedade e não é
passível de codificação”, além disso “uma vez que estamos aceitando o conhecimento como
sendo socialmente constituído e de propriedade de uma coletividade, o desenvolvimento
desse conhecimento está entrelaçado com o processo de se tornar um membro de uma
dada forma de vida” (RIBEIRO, 2013, p. 10).

Dejours (2005) ratifica a reflexão sobre o conhecimento tácito afirmando que uma
vez enraizado na subjetividade, as habilidades tácitas podem às vezes escapar à objetivação
pelos próprios sujeitos, de tal forma que esse conhecimento, por vezes, pode nem ser



Capítulo 5. Análise e discussão dos dados 115

reconhecido conscientemente por eles. Assim, dominar esse conhecimento implica em
vantagem, em termos de autonomia, e de poder em relação à hierarquia e aos colegas para
quem o detém (DEJOURS, 2005).

O conhecimento tácito não é algo passível de ser transmitido, pois está vinculado
a uma história corporal e às vivencias na atividade de trabalho, o que o torna único e
singular. Na atividade artesanal da Pedra Sabão, o que ocorre, é um repasse dos saberes
que podem ser explicitados tomando a forma de metáforas, modelos, exemplos, dentre
outros e, a partir dos quais, os novatos vão adquirindo seus próprios conhecimentos.

“O processo pelo qual um sujeito, a partir dos conhecimentos adquiridos, produz
novos conhecimentos singulares, que lhe permite pensar, transformar e sentir o mundo
natural e social, é o que define a sua relação com o saber ao longo de toda a sua vida” (??,
p. 08), permitindo ao homem um saber que está em constante evolução e o capacitando
para à criação do seu mundo e de si mesmo. (VERÍSSIMO, 2015, p.16).

Observa-se, especificamente no caso da Pedra Sabão, além dos saberes práticos:
o manuseio das ferramentas, os cortes, a maneira de executar as atividades, o toque e
o reconhecimento do tipo de matéria prima diante deles, etc., existe a preocupação de
repassar os saberes que são geracionais, as histórias, as vivências e a importância da Pedra
e do trabalho na vida daquela família. Assim, a primeira comunidade de prática é de
fundamental importância na construção desse novo artesão, trazendo não somente a técnica,
mas também os valores e o significado da atividade para seus membros, o que implicará
na construção de uma identidade social e pelo trabalho e propiciará a continuidade dos
trabalhos artesanais pelos novatos.

Nota-se que existe uma preocupação por parte dos artesãos mais velhos em assegurar
que os repasses de saberes sejam apropriados pelos mais novos, de forma que eles se tornem
fonte de conhecimento para os novos membros e, assim, garantam a perpetuação da
atividade em Pedra Sabão no distrito: “Sempre vai ter alguém no futuro pra passar o que
a gente faz, pra ser lembrado mais pra frente também, pra não deixar morrer o que a gente
começou a muito tempo” (José, 64 anos).

É comum nas casas visitadas a presença de objetos que nos remetem aos antepassa-
dos: fotografias penduradas nas paredes; objetos decorativos que foram confeccionados por
algum parente ou a manutenção de um modelo de artefato que a família vem replicando há
anos, mesmo com seus aprimoramentos singulares, tudo isso nos mostrando a importância
dada à Pedra e às histórias atreladas a ela pelas famílias, fato que contribui para a
apropriação dos valores e sentimento de pertencimento à atividade artesanal.

Observa-se, o quanto todo o processo de aprendizagem implica na construção de
significados para o artesão, seja na relação com a Pedra, com o trabalho e com a própria
localidade. O tocar a Pedra, o esperar que ela “converse” com o artesão, que ela “fale” o
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que dá para fazer, o começo da criação, do manejo, da construção de um conhecimento
tácito, apreciando a prática mediante o toque de suas mãos, vai tornando a peça uma arte
por si mesma (SCHÖN, 2000) e o jovem aprendiz um artesão.

Por fim, adentrar no mundo do artesanato requer compreender o processo de
aprendizagem, o qual implica na construção do artesão e, portanto, da técnica envolvida
e tudo que ela significa para aquela atividade. Para os artesãos é exatamente a técnica
que envolve esse ofício que o caracteriza e diferencia em relação aos demais, num sentido
subjetivo, social e cultural.

Para Dejours (2005), a técnica é considerada um ato de transformação do mundo e
dos sujeitos. Em uma perspectiva antropológica a técnica é considerada como um “ato
tradicional eficaz”.

Ela é um ato no sentido de que visa a uma transformação do mundo real, supondo
sempre um engajamento, um manejo específico do corpo daquele que faz (DEJOURS,
2005, p. 35). Ela é tradicional no sentido de que um ato não pode ser homologado como
uma técnica a não ser que se situe em relação a uma tradição, quer seja em continuidade
ou em ruptura com essa tradição, o que contribui para uma tradição renovada, (...) sem
referência à tradição, um ato não pode tornar-se consciente, não pode tornar-se objeto de
percepção nem ser simbolizado (DEJOURS, 2005, p. 36). A tradição, de qualquer modo, é
uma forma de sedimentação das rotinas práticas (DEJOURS, 2005, p. 36). Já a eficácia
traz que a técnica é corporal, cultural e também racional, (...) ato sobre o real, iniciado a
partir de uma cultura e sancionado pelo julgamento do outro, ela produz a cultura, sendo
um ato cultural submetido à exigência da história e da sociedade (DEJOURS, 2005, p.
38).

Tem-se, portanto, uma trama onde o processo de aprendizagem, caracterizado
como a categoria central dessa pesquisa, se entrelaça com os fios da história, do trabalho,
do prazer, da realização, da identidade com o artefato criado e do pertencimento àquela
comunidade.

5.2 A Pedra em construção: “sou aquilo que faço”
A situação de trabalho não pode ser inteiramente caracterizada nas situações

cotidianas de trabalho, tornando necessário compreender aquilo que é eventualmente
previsível e, também, ao desconhecido, ao imprevisível, ou seja, àquilo que ainda não se
conhece (DEJOURS, 2005).

Esse imprevisível está atrelado tanto aos eventos inesperados das situações de
trabalho que exigem do trabalhador seus saberes formais e tácitos por meio de seu corpo-si
que carrega suas histórias, suas vivências e seus saberes gerindo seu tempo e seu agir,
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quanto nas relações do homem com sua atividade, com seu modus operandi e com a
matéria prima.

O que significa o trabalho para o artesão da Pedra Sabão? Os artesãos não possuem
uma qualificação dentro do conceito de escolarização formal e abstrata, mas são pessoas
que detém os saberes geracionais e aqueles construídos individualmente. Souza (2018) nos
mostra que nem toda atividade ocupacional traz um valor por si mesma, ou seja, inúmeros
tipos de trabalho vivo são considerados indignos por não terem valor em si, pelo fato
do trabalhador não ter adquirido sentido no mundo objetivo de trabalho, onde se torna
necessário incorporar habilidades específicas que permitirão ser considerado qualificado e
assim socialmente valorizado.

Nessa perspectiva, Souza (2018, p. 300) afirma que existe uma hierarquia real
do mundo do trabalho que classifica o trabalho não apenas em posições formais do
mercado como remunerado “com carteira” ou sem remuneração “sem carteira”, mas como
qualificado ou desqualificado, nos mostrando aqueles que estão em ocupações precárias e
não necessariamente sem remuneração. Assim, é a partir de condições sociais e acordos
morais que se valorizam, socialmente, diferentemente os tipos de ocupações, “privilegiando
aquelas relacionadas ao estudo formal da escola e punindo as que podem ser executadas
apenas com recursos físicos, ou seja, o trabalho braçal, definindo quem somos na sociedade
do mérito”.

A atividade artesanal em Pedra Sabão, traz ambiguidades, pois está atrelada em
parte a uma ocupação precária, no sentido: das intensas jornadas de trabalho; das oficinas
rudimentares; das condições de segurança no trabalho; da imprevisibilidade de valorização
e venda das peças; do sofrimento e muitas vezes da invisibilidade:

“Tem muita gente que fala que o meu serviço é muito fácil, que fica sentado o dia
todo, mas todo serviço tem o seu esgotamento também” (Lourival, 47 anos; Cássio, 23
anos);

“Ao mesmo tempo que é cansativo, é prazeroso” (Hubert, 22 anos);

“Pesado é, mas é bom demais trabalhar” (João “Lagartixa”, 52 anos; Willerson, 18
anos; Monaliza, 22 anos);

“Aqui em Santa Rita a gente não tem apoio de ninguém. A gente mesmo que tem
que correr atrás, sair pra vender, são poucos que vem, e a gente mora mais afastado da
rua e dificilmente o cara vem pra cá” (Marinho, 57 anos);

“Tem época que fica muito difícil pra gente, a venda cai muito, mas a gente não
perde a fé” (Reginaldo, 54 anos; Paulinho, 52 anos; José Santana, 54 anos; Robson, 54
anos);

“Às vezes o que a gente vende só dá pra pagar as contas, mas a gente continua”
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(Jerônimo, 50 anos; Márcio Henrique, 57 anos).

No entanto, ela é um trabalho vivo, com sentido no mundo objetivo de trabalho,
onde os artesãos incorporam habilidades específicas por meio da aprendizagem social,
as quais permitirão considerar seu trabalho como qualificado e, portanto, socialmente
valorizado.

Assim, o trabalho artesanal possibilita o desenvolvimento de um conhecimento
tácito, a apropriação dos saberes geracionais, a materialização da criatividade e a concreti-
zação de uma identidade. Dentre os artesãos de Santa Rita, alguns deles se consideram
somente artesãos pelo fato de replicarem modelos solicitados pelos consumidores, viven-
ciando um artesanato baseado na repetição ou imitação, mesmo considerando que a
singularidade de cada peça a torne uma arte por si mesma (SCHÖN, 2000), outros se
auto intitulam artistas pelo fato de criarem objetos diferentes, se baseando na busca por
novas formas e estilos. Entretanto, ambos veem o trabalho como expressão de sua criativi-
dade e de seus sentimentos, se orgulhando por desenvolverem uma atividade considerada
tradicional e secular e por utilizarem uma matéria prima que está presente na localidade:

“A gente põe a arte da gente” ( José Santana, 54 anos; Fabinho, 35 anos; Dona
Cecília, 91 anos);

“Trabalhar na Pedra é bom porque é uma cultura” (Elvis, 21 anos; Dona Cecília,
91 anos);

“A gente trabalha com algo que tá na terra da gente” (Francisca, 53 anos; Pedra,
69 anos).

Dessa forma, observa-se que o trabalho é fator central na vida do artesão da Pedra
Sabão. Não existindo separação entre a vida deles e a vida no trabalho, tal que o mesmo
exerce uma centralidade na vida de cada um deles:

“Sou aquilo que faço” (Fabinho, 35 anos);

“Trabalhar com a Pedra é a minha vida” (Felipinho, 70 anos; Deosdete, 64 anos;
Claudinho, 50 anos; Sérgio, 22 anos);

“Tá no sangue, a gente começa a fazer e vai soltando a imaginação” (Sérgio, 22
anos; Rulielber, 45 anos);

Por meio dos diversos relatos dos artesãos, pode-se observar, também, os benefícios
oriundos dessa atividade para cada um deles:

“A gente fica ali por horas desenvolvendo um trabalho que foi a gente que criou”
(Mauro, 35 anos; Mário, 62 anos);

“A pedra sabão representa na minha vida uma forma de expressar algumas coisas,
sentimentos, você demonstrar na Pedra o amor que você tem por aquilo que você faz”
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(Pedro, 69 anos);

“Eu gosto de trabalhar com a Pedra Sabão porque a gente trabalha em casa e tem
a flexibilidade do tempo né” (Reginaldo, 54 anos; Renato, 24 anos);

“A gente mesmo faz o horário de serviço da gente, o tempo da gente, a gente pode
sair pra estudar, não precisa preocupar com horário de voltar, isso tudo” (Renato, 24 anos;
Mário Henrique, 57 anos);

“Eu trabalho mais em família, trabalha eu e meu primo e, meu irmão, também já
vou incentivando” (Elvis, 21 anos);

“(...) é até difícil de falar, você acostumou já e é gostoso, a gente nem vê a hora
passar, a gente tá focando no que a gente aprendeu desde novo ali no artesanato” (Maria
Rosa, 57 anos; Franciele, 27 anos; João Barbosa, 70 anos);

“Trabalhar com a Pedra é algo muito prazeroso, que funciona como uma terapia”
(Mauro, 35 anos).

Grangeiro (2015) atrela a essa centralidade dois componentes teóricos, tal que
o primeiro constitui uma avaliação global sobre a importância do trabalho na vida do
indivíduo e o segundo se refere à decisão sobre quais esferas da vida são preferidas, pois as
pessoas tendem a participar mais das esferas as quais elas preferem e menos daquelas não
tão preferidas. Assim, torna-se possível perceber a posição ocupada pelo trabalho quando
a sua importância é analisada conjuntamente com a importância dada à família, ao lazer,
à religião e à comunidade (GRANGEIRO, 2015).

Validando essas reflexões colocadas por Grangeiro (2015), os artesãos, ao serem
questionados sobre o que os motivam a desempenharem suas atividades, afirmam, de forma
unânime, que ela está atrelada à possibilidade de criação; à falta de monotonia relacionada
às características da matéria prima: “a Pedra fala o que dá pra fazer”; o trabalhar ao lado
da família, na maioria das vezes, de forma participativa; da possibilidade de controlar o
tempo, os modos de execução e a própria produção e, por fim, o fato de manterem um
tradição, dando continuidade a um trabalho que foi realizado pelos seus antepassados.

A motivação pelo trabalho, colocada pelos artesãos, transcende os aspectos econômi-
cos. Os artesãos não possuem um status social, sofrem com os altos preços das mercadorias
e com as baixas nas vendagens; não consideram que o trabalho desempenhado e os artefatos
produzidos sejam, necessariamente, algo útil para a sociedade, mas se sentem plenamente
realizados com a atividade que realizam e com a possibilidade de produzirem arte, de ter
seu trabalho valorizado por outrem e por manter uma tradição.

Dentro dessa análise da importância e sentido do trabalho na vida do artesão,
temos, também, sua relação com a matéria prima, na qual existe tanto uma relação de
gratidão e de respeito pela Pedra, quanto uma relação antropomórfica:
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“A Pedra é tudo. É, a minha fonte financeira, é tudo. É meu serviço mesmo. É
minha vida” (Reginaldo, 54 anos; José Santana, 70 anos; Fernando, 63 anos; Maria Rosa,
57 anos);

“Ah, a Pedra Sabão pra mim é tudo né, porque a minha sobrevivência é dela
mesmo, sem ela fica tudo difícil mesmo” (Vera Lúcia, 57 anos; Odete, 57 anos; Roberto,
46 anos);

“Eu criei minha família tudo com a Pedra Sabão, trabalhando na Pedra” (João
Paulo, 60 anos; João Barbosa, 70 anos);

“Representa tudo. Como diz a Pedra Sabão não deixa a gente passar fome” (Pedro,
69 anos);

“Eu gosto de trabalhar com a Pedra tenho um amor por ela” (Fabinho, 35 anos;
Mário Henrique, 57 anos; Sérgio, 22 anos; João “Lagartixa”, 52 anos).

O trabalho quando analisado sob a ótica da instância econômica nos mostra que
sua centralidade na vida do homem está atrelada à geração de riqueza e, portanto, de
boas condições de vida, já sua análise sob a ótica da instância psicológica, mostra que o
trabalho moderno, movido pela racionalidade, está focado nos resultados de produtividade,
eficácia e eficiência (DOURADO et al., 2009).

Nesse sentido, observa-se que o trabalho artesanal, considerando que a pesquisa
foi realizada com artesãos que têm na atividade artesanal sua principal fonte de sustento
e que nenhum deles têm a atividade como alternativa de renda, sob as óticas analisadas
acima, possui, para aqueles que o realizam, diferentes conotações, as quais estão atreladas
aos aspectos da vida cotidiana de cada um deles, tais como: trabalhar perto ou com a
família; ter como matéria prima um mineral que é exclusivo da região; sentimento de
solidariedade e envolvimento com a comunidade; ser sujeito ativo de todo o processo;
construção de identidade na realização das tarefas; estímulo à criatividade; construção de
saberes singulares baseados nas experiências vividas; transmissão de saberes geracionais;
valorização cultural; contribuir para a perpetuação de uma prática secular na região, dentre
outras.

Assim, pode-se observar que o significado do trabalho para os artesãos da Pedra
Sabão transcende tanto a ótica econômica no sentido de geração de riquezas e aquisições,
quanto a análise do trabalho numa perspectiva moderna, guiada pela racionalidade.
Conforme Santos, Machado e Castro (2011) colocam, reconhecer o trabalho como algo
obrigatório e necessário à sobrevivência e às aquisições, o que não é o caso dos artesãos,
faz com que ele não seja visto como categoria integradora, através da qual pode-se criar,
deixar identidade naquilo que executa e reconhecer-se enquanto indivíduo e ser social.

Ratificando a discussão, com base na pesquisa realizada, constata-se que é essa
categoria integradora do trabalho que é percebida e valorizada pelos artesãos, implicando em
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significados e sentidos positivos para a atividade artesanal desenvolvida cotidianamente no
distrito de Santa Rita, ou seja, ela se torna mais relevante quando comparada aos aspectos
atrelados à geração e acumulação de riquezas, fato que não exclui a importância dada ao
caráter econômico relacionado às vendas dos artefatos e à necessidade de capacitações
sobre a gestão de custos e precificação, as quais contribuem para o aumento da geração de
renda e, consequentemente, em melhorias da qualidade de vida, do ambiente de trabalho e
na perpetuação da atividade na região. Algumas dessas reflexões estão explicitadas abaixo:

“O pessoal daqui não é bem estruturado. Não tem assim um acompanhamento,
uma qualificação pra administrar o dinheiro, ver o custo que a Pedra tem, uma forma de
ter um acabamento mais fácil, uma forma de economizar mais a rocha, aproveitar mais a
rocha” (Domingos, 49 anos);

“(...) precisa urgentemente de uma transformação, já entro com o Estado, que
talvez só o município não vai ter condição de fazer, pra que possa instalar aqui justamente
isso, uma estrutura capaz de dar condição de cada artesão ter o seu torno, ou então o
Estado ou Município fazer uma área já toda rodeada, segura, protegida, para que os
artesãos trabalhem naquela área ali né, toda já em condições, vamos por aí, seguras, contra
o contato com o pó, pra que elimine um pouco do pó, porque meios pra eliminar existem,
nunca vai existir pra eliminar 100%” (Filipinho, 70 anos).

Santos, Machado e Castro (2011) consideram o trabalho como elemento mediador
entre a esfera da necessidade individual e da realização social, tal que o mesmo é considerado
como a segunda esfera mais importante na vida de uma pessoa, perdendo apenas para
a família. Especificamente no trabalho artesanal, não existe a divisão de tempo entre o
trabalho, o lazer e o convívio familiar, além de permitir que a organização do trabalho e a
gestão temporal sejam realizadas pelos próprios artesãos, gerando não apenas sentido na
execução de suas tarefas, mas a possibilidade de realização e estabelecimento do sujeito
como ser ativo e responsável pela própria construção de identidade.

O trabalho é uma das maneiras de se dialogar com o meio social. É o meio pelo
qual o homem dialoga com o seu tempo, permitindo a criação de si, ao mesmo tempo em
que cria o meio em que se vive, sendo, portanto, uma oportunidade de construção de nós
mesmo (RABELO; CASTRO; SILVA, 2016).

Assim, a atividade artesanal surge como um trabalho com significados e sentido
para aqueles que o realizam e não somente como uma alternativa de renda, conforme é
visto por parte da sociedade.
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5.3 A Pedra lapidada: o artesão e o movimento de saída e retorno
O trabalho possui um forte potencial motivacional sobre a pessoa, a organização

e as outras esferas da vida, tal que esse potencial é traduzido fundamentalmente pelo
trabalhador em gostar do que faz e em transformar o trabalho em fonte de satisfação e
prazer (DIMATOS, 1999). Em relação ao trabalho artesanal, observa-se que ele possibilita
ao artesão uma relação dialética, onde ele transforma a matéria e se sente transformado
por ela. Nessa atividade, o tempo, o espaço físico e a vida cotidiana se confundem. O
tempo dedicado ao trabalho coincide com o lazer e com o tempo da própria vida. Assim, a
vida se estabelece em sua completude na própria comunidade, pois ali se vive, trabalha e
estabelece os diversos vínculos sociais.

Essa característica do trabalho artesanal, vai na contramão do trabalho nas orga-
nizações pós revolução industrial, onde o tempo ocioso, separado do tempo produtivo,
exerce uma função produtiva, ou seja, a de permitir a recuperação das forças e o consumo,
tal que esse tempo ocioso, destinado ao lazer, passa a ser, então, a negação do próprio
trabalho (DIMATOS, 1999).

No trabalho artesanal, que precede a organização científica do trabalho, é o próprio
artesão quem faz a organização temporal das atividades, a escolha das técnicas, dos
instrumentos, adaptando o trabalho às suas aspirações e competências, o que lhe confere
parte de sua identidade na execução das tarefas e na obra criada, além de colaborar para
que o trabalho tenha sentido para seu executor (SANTOS; MACHADO; CASTRO, 2011).

A atividade artesanal preserva a memória, a tradição de seus antepassados e os
vínculos afetivos. Ela permite, por meio do processo de aprendizagem, incorporar as
experiências do viver, as visões de mundo, os valores, os desejos, os sentimentos e as
possibilidades do criar. Para os artesãos dessa pesquisa, a criatividade atrelada à atividade
artesanal, com suas diferentes formas de expressão, é fonte de satisfação e concretização
de suas identidades. Criar é viver, experimentar, sentir e intuir (SANTOS; MACHADO;
CASTRO, 2011).

Observa-se, que a criatividade é, portanto, consequência que aparece quando uma
pessoa atinge um alto nível de prazer em uma determinada atividade. Atrelado a isso,
tem-se que para gerar algo novo, nosso cérebro necessita de um banco de dados e o
respectivo domínio sobre ele, adquirido por meio de vários e constantes aprendizados.
Assim, o aprendizado está ligado ao prazer naquela atividade (DIMATOS, 1999, p. 42).

De acordo com Dimatos (1999, p. 41), a criatividade não é um atributo peculiar de
poucos indivíduos excepcionais, ela está presente em todos. O que distingue é o grau de
intensidade com que a manifestam, levando em conta não somente os componentes consci-
entes, mas também, o nível de motivações inconscientes e conscientes para as manifestações
criativas. Assim, o processo criativo possibilita às pessoas viver uma realidade interior e
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exterior, reagindo a ela de maneira peculiar, enquanto elabora pulsões e informações de
forma diferente daquelas outras que não conseguem vivenciar e explorar sua criatividade
(DIMATOS, 1999, p. 41).

Em relação às entrevistas realizadas, observa-se que todos os artesãos mencionam
a importância do processo de aprendizagem, vinculado à construção do processo criativo,
para a execução da prática artesanal, a qual lhes confere sentido, prazer e a construção de
suas identidades. É a partir de construções e desconstruções, tradição e inovação, que o
processo de aprendizagem, no campo da maestria artesanal é tecido fio a fio, com uma
dinâmica própria de ressignificação típica da própria cultura, tal que o aprender fazer na
atividade artesanal pode ser considerado um fio que se tece gradativamente na relação
entre aprendizes e mestre, com pontos e formatos imprevisíveis (SOARES; MARTINS;
FISCHER, 2009, p. 161).

Sabe-se que na atividade artesanal, o processo de aprendizagem está atrelado à
vida do artesão desde o seu nascimento, começando nas brincadeiras infantis e se tornando,
gradativamente, em um ofício na fase adulta. Nesse processo estão presentes a família, o
repasse de saberes, valores, símbolos, significados e histórias, o que torna as relações com
o trabalho e a matéria prima marcadas por afeto, identidade e sentido:

“Comecei quando eu tava com meus 8 anos né, comecei a ajudar meu pai e também
fui apanhando amor pelo que eu faço” (Fabinho, 35 anos; Renato, 23 anos; Leno, 19 anos;
Maicon, 28 anos; Domingos, 49 anos);

“Meu pai e minha mãe sempre trabalharam com Pedra Sabão aí quando eu tinha
uns 6 anos o meu pai montou uma fábrica em casa e aí a gente vendo, convivendo no dia
a dia eu fui aprendendo, fui gostando” (Maicon, 28 anos);

“Ah, desde jovem, desde criança, a gente vê o pai mexendo, a mãe também, aí a
gente sempre tem vontade, até brincando mesmo, começa com uma brincadeira e com
o passar do tempo a gente vai aprendendo a fazer alguma coisinha” (Renato, 24 anos;
Domingos, 49 anos; Monaliza, 22 anos);

“Esse trabalho pra mim é muito bom, é criativo, quanto mais você faz você aprende,
você muda e não fica num serviço só, hoje você faz uma mercadoria amanhã você faz outra
aí isso vai dando ideia né e vai só melhorando” (Rulielber, 45 anos; Fernando, 63 anos).

As diversas características do trabalho artesanal que foram mencionadas e que
implicam em um trabalho com identidade, cultura, autonomia e auto-desenvolvimento,
permite um olhar sobre essa atividade impregnado de significados e sentidos para os
artesãos. Pode-se dizer que a atividade artesanal retrata uma identidade cultural, onde o
talento emerge como requisito indispensável à realização do ofício, permitindo diferenciar o
fazer artesanal de outras formas de produção que não a retratam (SANTOS; MACHADO;
CASTRO, 2011).
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De acordo com os autores, o entendimento de cultura no fazer artesanal como valor,
um fim em si mesma, autentica seu caráter de dominação ao manter a dissociação entre
cultura (espírito) e civilização (bens materiais). No entanto, a cultura não é só espírito e
nem só bem material, tal que tudo que o homem produziu e produz pode ser considerado
cultura, ou seja, representação dinâmica da mediação social (SANTOS; MACHADO;
CASTRO, 2011).

Nessa perspectiva, os homens impedidos de expressar-se de acordo com sua auto-
consciência estão de “antemão deformados” e essa ilusória ambiguidade da cultura nos
remete à separação social colocada entre o trabalho do corpo e o trabalho do espírito, o
que camufla seu adoecimento, por meio da propaganda de um ofício extraído do espírito
através da expressão e criatividade, como se o corpo não estivesse acuado pelo ritmo da
alta produtividade exigida pelo mercado (SANTOS; MACHADO; CASTRO, 2011).

Acrescenta-se a essa reflexão outas dificuldades oriundas do trabalho artesanal,
as quais se referem: à valorização dessa atividade, à divulgação dos artefatos e obras
produzidas, às vendas e à necessidade de políticas públicas de valorização e promoção da
atividade na região. Assim, é nessa ambiguidade do trabalho artesanal, entre a satisfação,
o prazer, as alegrias, o desejo de dar continuidade ao ofício e as dificuldades e penosidades,
conforme já explicitada no capítulo anterior, que retomamos ao questionamento que
norteou a questão de pesquisa desse trabalho: a perpetuação no trabalho artesanal em
Pedra Sabão é uma escolha?

O trabalho artesanal da Pedra Sabão possui um movimento, um ciclo, o qual é
vivenciado pela maioria dos artesãos e que gera ansiedade e receio por aqueles que não
vivenciaram esse processo ou que já realizaram o movimento, mas há muitos anos: “Eu
acho que os jovens hoje estão procurando outras coisas. Estão estudando mais pra outras
áreas, não estão bem relacionados com a Pedra Sabão não” (Claudinho, 50 anos).

Esse movimento é caracterizado por um anseio de sair da localidade, de vivenciar
outro tipo de trabalho, de conviver com outras pessoas, de experienciar outros mun-
dos. Nessa perspectiva cabe apresentar quem são esses artesões e como acontece esses
movimentos.

Nenhum dos entrevistados têm curso superior e com base nas entrevistas realizadas,
observa-se que o desejo de buscarem outro trabalho está atrelado tanto ao desejo de sair da
localidade e vivenciar outros cotidianos, quanto com os momentos de baixa rentabilidade
com as vendas dos artefatos produzidos. Esse anseio foi relatado por vários artesãos, os
quais contaram como aconteceu esse movimento em suas vidas, o significado dessa saída
para cada um deles e as angústias de verem o ciclo se repetindo com os jovens. Torna-se
importante mencionar que alguns dos artesãos, tanto os mais jovens, quanto os mais velhos,
quando questionados sobre o desejo de sair, parte deles afirmaram que nunca existiu e
outros informaram que tinham esse desejo, mas não tiveram a oportunidade.
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A comunidade artesã em Pedra Sabão é composta por famílias com baixo poder
aquisitivo, o que implica, a princípio, na falta de poder de escolha por parte dos jovens.
Além disso, tem-se o baixo nível de escolaridade entre eles, o que traz dificuldades para
aspirar outras oportunidades de trabalho, tal como sua inserção no competitivo mercado
de trabalho formal.

Assim, mediante as falas dos artesãos entrevistados, vivenciar o processo de apren-
dizagem, ainsa criança, e tornar-se artesão não foi uma escolha deles: “Nós não tinha
estudo. Que pra estudar antigamente era difícil demais” (Pedro, 69 anos). Além disso, esse
ofício se configura como algo que está estabelecido no contexto familiar, acontecendo de
forma permanente e natural e entranhando a trajetória de vida de todos que pertencem
a esse ambiente: “Pra mim a Pedra é muito importante, porque é uma coisa que eu me
identifico, que eu tô desde criança e eu gosto de trabalhar com a Pedra” (Pedro, 69 anos;
Felipinho, 70 anos).

Entretanto, mesmo que não tenha sido uma escolha racional no início de suas
vidas, o fato de experienciar todo o processo de aprendizagem, vivenciando histórias,
valores, símbolos e se tornando um jovem aprendiz, faz com que “o ser escolhido” se
torne, posteriormente, uma “escolha consciente”, a partir da relação que se estabelece
com a Pedra e com o próprio trabalho, construindo sentidos e significados para cada dos
artesãos.Ao questionar os jovens artesãos se eles tinham o sonho de outra profissão, a
qual dependesse de um saber formal, todos eles foram enfáticos ao afirmarem que não,
relatando que ao saírem para dar continuidade aos estudos, eles logo percebem que após
concluírem o curso, voltarão para a Pedra: “eu chegava no IF pra estudar, mas só ficava
pensando nas minhas Pedras, com vontade de voltar e trabalhar nelas, com vontade de
criar, ficava riscando os desenhos na minha cabeça, aí depois eu voltei” (Rulielber, 45
anos).

As falas apresentadas abaixo retratam as relações do artesão com a matéria prima
e com o ofício:

“A gente já nasce aprendendo a gostar da Pedra” (Cleiton, 28 anos; Hubert, 22
anos; Elvis, 21 anos; Mário, 62 anos; Magna, 40 anos);

“Quem não está em contato com a Pedra desde novo, não tem esse amor que a
gente tem” (Leno, 19 anos; Cássio, 23 anos; Fabinho, 35 anos; Rulielber, 45 anos);

“A gente vai aprendendo a gostar, quando a gente vê a profissão já tá na gente e
não sai mais” (Pedro, 69 anos; Felipinho, 70 anos; João Barbosa, 70 anos);

“Pra mim próprio não existe outra profissão igual” (Mauro, 35 anos);

“Pra mim a Pedra é muito importante, porque é uma coisa que eu me identifico,
eu gosto de trabalhar com a Pedra” (Deosdete, 64 anos; Odete, 57 anos; José Santana, 54
anos);
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“Trabalhar com a Pedra é como se a gente, por exemplo, a gente se diverte né,
quando você faz uma coisa que você gosta, você não vê como trabalhar, mas uma satisfação
de fazer isso todo dia e a cada dia melhorar e você se sentir realizado com aquilo que
você tá fazendo” (Nem, 37 anos; Reginaldo, 54 anos; Paulinho, 52 anos; Mauro, 35 anos;
Fabinho, 35 anos);

“Ah eu fico pensando assim: ô meu Deus do céu, eu queria tá mais novo e começar
tudo de novo, mexer com Pedra Sabão e viajar, meu gosto era isso, nossa senhora era bom
demais” (Pedro, 69 anos).

Pode-se dizer, então, que nessa primeira etapa, a qual acontece com todos os
artesãos, a escolha não é deles, mas do contexto familiar o qual estão envolvidos desde o
nascimento. Posteriormente, o artesão que nasceu e cresceu dentro desse processo, segue
no cotidiano de suas atividades artesanais aprimorando e desenvolvendo suas habilidades
continuamente durante sua vida. Assim, exercer o ofício passa a ser uma escolha consciente.

Nessa perspectiva, observa-se que a escolha, dos artesãos, está atrelada a dois
momentos, sejam eles: na escolha de exercer o ofício, “Só fica no artesanato quem convivi
com ele desde pequeno” (Cássio, 23 anos; Felipinho, 70 anos; Vicente, 66 anos; Dona
Cecília, 91 anos);

“A profissão que a gente começa a primeira vez é a profissão da gente” (Dona
Cecília, 91 anos; Renato, 24 anos; Eduardo, 23 anos; Franciele, 27 anos; Fernando, 63
anos);

“Uma é que eu trabalhando na pedra sabão eu trabalho para mim e eu fico mais
à vontade e outra é uma coisa desde novo, meu pai que passou pra mim, foi coisa desde
criança e eu acho melhor também, eu acho que dá até mais dinheiro do que trabalhando
fora” (Mauro, 35 anos);

“É uma coisa que eu me identifico, eu gosto de trabalhar com a Pedra” (Sérgio, 21
anos; Robson, 54 anos);

“Eu gosto ser artesão, é o trabalho que eu escolhi, eu acho muito bom trabalhar
com a pedra sabão porque isso é uma cultura né, tem muitos e muitos anos, antepassados
da gente sempre trabalharam com a pedra e a gente tá dando continuidade né” (Rulielber,
45 anos);

“Eu sou artesão, nasci nisso daqui. É um trabalho que eu me identifico, que eu
gosto” (Everson, 42 anos; Vicente, 66 anos; Deosdete, 64 anos; Rulielber, 45);

e na escolha de retornar para a atividade.

Esse retorno para a atividade em Pedra Sabão se refere ao movimento de saída da
localidade, onde os jovens deixam o distrito e vêm para a sede do município de Ouro Preto,
seja para aprimorar os estudos e se tornarem competitivos no mercado de trabalho ou
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na tentativa direta de se inserirem em outros contextos profissionais, ambas as situações
têm como intuito a busca por um maior retorno financeiro. No que se refere aos estudos,
os jovens que saem do distrito buscam os cursos técnicos profissionalizantes do Instituto
Federal de Minas Gerais - IFMG, campus Ouro Preto.

As falas abaixo retratam o anseio dos jovens artesãos em deixar o distrito de Santa
Rita, a vontade de retornarem para a localidade e, também, o desejo de permanecerem
na atividade artesanal. Torna-se importante mencionar que os jovens artesões, quando
entrevistados, afirmaram que esse movimento é um ciclo e que os jovens sempre retornam
para a “Pedra”, acrescenta-se a esse fato os relatos de que as saídas acontecem sempre em
períodos que as vendas estão ruins, o que impacta diretamente na renda de cada um deles:

“Todos os jovens que eu conheço se interessam bastante, se esforçam bastante e
estão a cada dia melhorando e pelo que você vê neles, você vê no olhar deles que eles
querem evoluir mais, e se eles tivessem oportunidade de parar de mexer com a Pedra, eu
por mim, pelo que eu vejo neles, eles nunca optariam por parar, mas sim sempre continuar
e sempre melhorar mais” (Elvis, 21 anos);

“Eu acho que tem um hora que os jovens imaginam que isso talvez não dê a
qualidade de vida que ele tá buscando hoje em dia, o padrão de vida que hoje em dia as
pessoas estão buscando geralmente é mais alto, até porque é muita tecnologia, é muita
coisa moderna e como no Brasil as coisas tem andado, os imposto, as coisas muita alta,
as coisas não estão fáceis assim, de uma maneira geral, então eu acho que eles acabam
focando em outros propósitos, mas se tivesse bom aqui na Pedra, eu acho que eles ficariam”
(Deosdete, 64 anos);

“Meu menino tem 17 anos e tá no IFMG, hoje ele falou pra gente que se ele tiver a
possibilidade de trabalhar com a Pedra Sabão e ter uma renda com a Pedra sabão que ele
não procuraria qualquer outro oficio né” (Claudinho, 50 anos);

“Os jovens estão interessados ainda, mas igual eu te falei, tem que ter contato
desde criança, desde novo, aí tem interesse, aí retorna. Acaba retornando. Acaba voltando
no ramo que já era. Por questão até de gostar, às vezes a pessoa gostou, mas acha uma
oportunidade melhor aí sai, depois volta” (Maicon, 28 anos);

“Se esses jovens pudessem escolher, eles não saem, estariam aqui no artesanato”
(Cleidson, 20 anos).

Os artesãos mais velhos, quando realizaram esse movimento, também o fizeram
para estudar e buscar outros trabalhos em outras localidades, os quais pudessem lhes
proporcionar um melhor retorno financeiro. Atualmente, eles continuam fazendo essa
migração, mas para atividades no próprio distrito, as quais possam, nos momentos de
baixa das vendas, complementar a renda familiar: “Trabalho na Pedra e sou motorista de
van aqui em Santa Rita” (Antônio, 48 anos); “Eu sou artesãos, mas ganho um dinheiro
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como sapateiro também” (Rulielber, 45 anos); “Eu complemento minha renda como
eletricista, porque ficar só com a Pedra não tá dando não” (Eduardo, 22 anos).

Complementando a análise desse movimento, tanto os artesãos mais velhos quanto
os mais jovens afirmaram que existe, também, uma motivação relacionada à curiosidade
para ver, conhecer e vivenciar outros lugares, saberes, culturas e pessoas, mas ela não
sobrepõe àquilo que eles julgam como o maior incentivo para saírem da localidade: os
períodos de baixa vendagem de seus artefatos, o que implica na diminuição da renda de
suas famílias e na qualidade de vida de todos eles, mesmo considerando que todas as
famílias entrevistadas tenham hábitos de vida simples.

Um ponto interessante, colocado pelos artesãos que saíram do distrito durante um
determinado tempo, se refere ao fato de que nesse período, nos momentos de lazer ou
quando retornavam à localidade, normalmente nos finais de semana, e estavam reunidos
com a família, a atividade artesanal se fazia presente na vida deles, seja confeccionando
um objeto ou ajudando os familiares em alguma fase do processo artesanal: “A Pedra tá
na gente, o trabalho fica na gente, né” (João Lagartixa, 52 anos); “Trabalhar na Pedra é
um divertimento, é bom demais” (Mário, 22 anos).

Assim, observa-se que em ambos os casos, tanto para os jovens, quanto para os
artesãos mais velhos, a motivação para deixar a localidade ou para buscar outros tipos de
trabalho no próprio distrito, está atrelada à falta de estabilidade econômica e, portanto, à
tentativa de melhorar a renda, mas não está vinculada à falta de identidade com o trabalho
artesanal: “Na minha época era todo mundo. Era família inteira no artesanato. Era os
filhos, era o pai, era a mãe, era todo mundo no artesanato porque era uma renda segura,
não davam conta de produzir né, então o interesse era fantástico” (Pedro, 69 anos); “Se as
vendas tão boas, aí todo mundo fica, ajuda a família no trabalho com a Pedra” (Elvis, 21
anos).

O trabalho está situado no cerne da vida social e pessoal dos sujeitos, definindo-
os socialmente e proporcionando-lhes reconhecimento e construção de suas identidades
(BARROS; NOGUEIRA, 2007). No trabalho artesanal, os ritos de passagens dos saberes,
o desenvolvimento singular das habilidades, o processo criativo, o desenvolvimento e
reconhecimento dos artefatos produzidos, bem como a relação com a comunidade, com as
tradições, os valores, os símbolos e a cultura local implicam na construção de uma imagem
de si valorizada, em uma identidade coletiva e com o próprio trabalho.

No entanto, observa-se que ao se inserirem em outros contextos de trabalho, os
artesãos não conseguem construir uma nova identidade com o trabalho, ficando claro que
a escolha consciente realizada por eles, não se refere à escolha entre duas oportunidades
de trabalho que lhes proporcione autotransformação, reconhecimento, renda e construção
de uma identidade com a atividade realizada, mas apenas como consequência de uma
necessidade financeira.
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Assim, uma vez que esses artesões não se enquadram na lógica da competitividade,
essa escolha fica restrita entre a atividade artesanal em Pedra Sabão e as atividades
relacionadas à prestação de serviços na região, tais como: motorista, garçons, vendedores
no comércio do município, dentre outras. Essas atividades estão aquém daquilo que um
dia eles almejaram, não contribuindo para a vida social de cada um deles, ou seja, tanto
no sentido econômico, quanto no sentido cultural.

Dessa forma, o mundo do trabalho que lhes é apresentado contribui para o reco-
nhecimento de suas identidades com a atividade artesanal, trazendo a reflexão sobre a
relação que eles têm com a Pedra e com o artesanato, o que propicia a constatação tanto
da importância do ofício em suas vidas quanto da melhor escolha a se fazer, que segundo
eles, é voltar para a Pedra. Seguem algumas falas que retratam o movimento de retorno
do artesão para as atividades com a Pedra Sabão:

“A Pedra Sabão me puxou”. “Falou, você tem que voltar” (Rulielber, 45 anos);

“Aí 1985 eu fui trabalhar em Belo Horizonte numa oficina de máquinas pesadas, aí
trabalhei lá uns 5 meses mais ou menos aí voltei e continuei a mexer com Pedra Sabão”
(Pedro, 69 anos);

“Se eu pudesse e tivesse renda tranquilamente, eu falo com ela aqui eu não ficaria
preso aqui na mercearia nem 1 minuto, estaria é na Pedra” (Felipinho, 70 anos);

“Fui estudar na minha faixa de jovem, até na idade de 16, 17 anos e só depois,
quando eu retornei nessa terra aqui de Santa Rita é que eu voltei de novo a interessar pelo
artesanato” (Robert, 46 anos);

“O meu contato com a Pedra Sabão, eu mesmo trabalhando na Pedra Sabão, foi
quando eu retornei dos meus estudos que eu estudava em Belo Horizonte até em 65. Aí
eu vim pra cá, em meados de 65 e comecei imediatamente com a Pedra Sabão” (João, 70
anos);

“Eu sei trabalhar de pedreiro, mas não acostumei não [risos] não dá jeito não. Pra
mim não. Ah eu fui pra São Paulo uma época, eu tinha uns 20 anos, e aí voltei, continuei
na Pedra, aí uns 4 anos atrás, há uns 5 anos atrás trabalhei fichado, aí saí e voltei pra
Pedra de novo” (José, 64 anos);

“Esse povo mais jovem hoje gosta mais de trabalhar fora né, mas eu creio que meus
menino vai voltar tudo pra Pedra Sabão” (Deosdete, 64 anos) ;

“Eu gosto de trabalhar com a Pedra, só que teve uma época que a pedra ficou
complicada né, ficou meio difícil pra gente trabalhar com a Pedra, as vendas caíram
demais, aí fomos obrigados sair pra outro lado, mas aí eu resolvi voltar de novo pra tentar
novamente” (Paulinho, 52 anos);

“Eu já trabalhei fora né, dentro desse período meu de vida eu já voltei pra Pedra
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Sabão 3 vezes. Eu trabalhei enquanto jovem, fui pra fora trabalhar numa empresa, depois
voltei já trabalhei como, como que fala, como revendedor das Pedras e agora recentemente
voltei a trabalhar com o artesanato de novo” (Pedro, 69 anos);

“Já trabalhei de empregado, mas foi 1 ano só” (José Santana, 54 anos);

“Fui trabalhar de ajudante florestal fiquei 2 meses que era só por contrato, era
pouco tempo mesmo depois eu fui trabalhar de garçom em Ouro Preto, também fiquei 3
meses, aí eu não gostei, falei assim “ah, resolvi, vou voltar vou trabalhar com meu pai”, aí
voltei vim trabalhar em casa e hoje a Pedra Sabão é o que eu gosto de fazer” (Renato, 24
anos);

“Já saí, já trabalhei fora, voltei, tô aqui de novo, eu gosto, acho uma profissão
bacana” (Vicente, 66 anos);

“Eu fiquei um tempo fora e voltei. É questão de gosto mesmo. Eu gosto de mexer
entendeu? Pra mim é uma honra mexer com ela” (Maicon, 28 anos);

“Fui trabalhar em Ouro Preto, aí eu pensei comigo, ah vou voltar pra minha Pedra
Sabão” e outra que dá uma renda melhor pra mim. Aí por isso que eu resolvi voltar pra
Pedra” (Mauro, 35 anos).

Outra observação importante, a partir das falas dos entrevistados, foi o sentimento
de gratidão à Pedra e ao ofício:

“Eu criei minha família tudo com a Pedra Sabão, trabalhando na pedra sabão. Ela
representa tudo pra mim” (Reginaldo, 54 anos);

“Ah, a Pedra Sabão pra mim é tudo né, porque a minha sobrevivência é dela
mesmo, sem ela fica tudo difícil mesmo” (José Paulo, 60 anos);

“Pra mim hoje a Pedra Sabão é minha fonte de renda né, tudo né, o que eu preciso
o que eu tenho eu consigo comprar com a Pedra Sabão, com meu trabalho” (Mário, 62
anos);

“É minha única fonte de renda né, e também tipo assim, eu gosto de trabalhar
porque desde novo eu trabalhei com a Pedra Sabão e pretendo ficar aqui por muito tempo
trabalhando” (Fabinho, 35 anos);

“A Pedra representa muito né, porque o tempo que eu fiquei desempregado, como te
falei, 3 vezes que eu tive que depender, que eu dependia da pedra sabão, então representa
muito nessa parte, é uma facilidade que a gente tem, o que precisa é melhorar o mercado”
(Pedro, 69 anos).

Para sair da Pedra, teria que lhes ser apresentado uma alternativa que garantisse
uma rentabilidade muito maior, pois por uma renda equivalente aos ganhos com o artesanato
em Pedra Sabão, é melhor ficar no trabalho com a Pedra, o qual proporciona além da
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renda, identidade, satisfação e prazer no trabalho:

“Ah, dá muito prazer trabalhar na Pedra. A gente cria do jeito da gente, trabalha
sossegado, feliz né, com o rádio pra escutar as músicas” (Reginaldo, 54 anos);

“Na verdade, eu voltei pra Pedra Sabão, mesmo porque é uma coisa onde você
consegue expressar uma coisa que você sente, justamente numa escultura, até mesmo na
forma que você trabalha” (Rulielber, 45 anos);

“Eu tenho orgulho do que eu faço, amo o que eu faço entendeu? É difícil sair daqui,
porque não consigo me ver fazendo outra coisa, a não ser com a Pedra entendeu?” (Robson,
54 anos);

“Na Pedra Sabão você não tem um dinheiro certo todo mês né. Aí a gente acaba
tendo que conciliar 2 ofícios. Mas eu gosto mesmo é de tá na Pedra, nas horas vagas eu
também tô na Pedra” (Antônio, 48 anos);

“O pessoal acaba voltando no ramo que já era. Por questão até de gostar, às vezes
a pessoa gostou, mas as vendas estão ruins e aí ela acha uma oportunidade melhor, aí sai,
mas depois volta” (Paulinho, 52 anos).

Observa-se que um sentimento de pertencimento à localidade, ao ofício, às tradições
e cultura locais, vai sendo construído durante toda a vida do artesão, implicando na
vontade de permanecer na atividade e em um sentimento de gratidão a tudo que a “Pedra”
lhes proporcionou, o que transcende as dificuldades oriundas do trabalho artesanal, sejam
elas nas questões econômicas, nas precarização das condições de trabalho e nas penosidades.
Assim, após um período fora do trabalho artesanal, a vontade de retornar se estabelece e,
então, esse movimento de retorno acontece, concluindo um ciclo.

No entanto, mesmo considerando que o ciclo se conclui e que vários dos artesãos
entrevistados fizeram esse movimento, o receio dos jovens saírem e não retornarem à
localidade para dar continuidade ao ofício de seus antepassados está sempre presente
na vida de cada um dos artesãos. Seguem as falas de alguns dos entrevistados, as quais
nos mostram o receio e o desejo de perpetuação da atividade artesanal, ressaltando que
todas elas se referem aos diálogos com os artesãos mais velhos, os quais já realizaram esse
movimento de saída e retorno, ou, em algum momento, desempenharam outros ofícios na
localidade:

“O jovem que vê o pai fazendo e tá trabalhando com o pai e vê as condições de
trabalho e as dificuldades para vender não vai animar não, ele prefere enfrentar um curso
técnico, ele prefere sair de casa e trabalhar longe, ter uma vida mais firme, mais segura do
que no artesanato” (Claudinho, 50 anos);

“A gente fica com medo de acabar, dos jovens não se interessarem, porque eu
trabalho e eu acho que é bonito demais né Maurim, todo mundo gosta, o trabalho em
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Pedra Sabão é uma coisa que já vem há muitos anos então não podia acabar, eu acho que
tinha que continuar, o pessoal continuar na atividade aí” (Mário, 62 anos);

“Então, eu acho que viver sem a Pedra Sabão, o pessoal de Santa Rita, a região nossa
eu acho que não consegue mais né porque o artesanato é envolvente, ele é desestressante
né” (José Paulo, 60 anos);

“O artesanato em Pedra Sabão não pode acabar, é de muito tempo, é uma coisa
que eu vivo” (Dona Cecília, 91 anos);

“Ficar sem trabalhar na Pedra Sabão hoje em dia que eu te falo é pedir pra morrer
né, que o oficio nosso é esse, então é o que a gente gosta de fazer, e o que a gente vai
morrer fazendo é trabalhando na pedra sabão né” (João, 70 anos);

“Eu já tô com quase 70, mas eu te falo que dá saudade viu. O serviço quando é
bom, não perturba a gente, a gente fica com saudade mesmo. Dava pra vestir, comprar
seus trem pra comer, a vantagem é isso, não tinha esse negócio de encarregado, patrão, a
gente mesmo que era patrão da gente saía a hora que quisesse, aí podia viajar a hora que
quisesse, não tinha problema, era bom demais da conta. Eu espero que continue” (Pedro,
69 anos).

No que se refere às dificuldades advindas do trabalho artesanal, sabe-se que durante
a fabricação das peças artesanais, nas quais utiliza-se ferramentas rudimentares, pode-se
utilizar, também, o torno elétrico. Nesse processo, os artesãos estão sempre expostos ao
resíduo do pó da pedra, seja no contato com a pele e na inalação do mesmo. Além disso,
os artesãos trabalham muitas vezes ao ar livre ou dentro de suas oficinas, sentados sobre
as rochas ou em cadeiras inapropriadas para a atividade, curvando-se sobre a Pedra e
lapidando-a.

Em relação às horas de trabalho, todos eles afirmaram que chegam a ficar até 14
horas dentro das oficinas trabalhando, além de alguns momentos nos finais de semana.
Quando questionados sobre o cansaço oriundo desse tempo extenso na execução de suas
atividades, os artesãos afirmam que “não veem o tempo passar” (Cássio, 23 anos), pois o
prazer encontrado no processo de criar os artefatos, no aprimoramento de suas habilidades,
no convívio com a família e na possibilidade de gerir o próprio tempo e o modus operandi
das suas atividades não torna o trabalho um fardo ou apenas um meio para adquirir
sua fonte de renda. Ao observarmos as oficinas de trabalho e a execução das atividades,
percebemos, enquanto sujeito externo a esse contexto de trabalho, que as condições de
trabalho são precárias e que a penosidades se faz presente.

Entretanto, ao questionar os artesãos sobre os adoecimentos decorrentes das ati-
vidades artesanais, bem como do próprio ambiente de trabalho, todos eles enfatizam a
importância da utilização dos equipamentos de segurança, principalmente a utilização
de máscaras e óculos, o que amenizará a inalação dos rejeitos da Pedra, mostrando a
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consciência da relação entre o trabalho artesanal e os processos de adoecimento que essa
atividade implica.

Em contrapartida, eles afirmam que tanto seus antepassados, quanto eles próprios,
no caso dos artesãos mais velhos, trabalharam e ainda trabalham na Pedra e não possuem
nenhum problema de saúde oriundo de suas atividades. Essa justificativa perpassa pelo
baixo índice de artesãos, comprovadamente, com problemas pulmonares oriundos do
trabalho com a Pedra e, também, pela associação da idade avançada de seus parentes
artesãos com o fato de não terem qualquer problema de saúde que advém da atividade
artesanal: talcose, pneumoconiose ou doenças relacionadas aos esforços repetitivos.

Bezerra (2002), em suas pesquisas epidemiológicas no distrito de Santa Rita, avaliou
a população artesã da Mata dos Palmitos, subdistrito dessa localidade. O estudo buscou
avaliar a prevalência de talcose através da realização de anamnese clínica com aplicação
de questionário padronizado de sintomas respiratórios, exame radiográfico de tórax e
avaliação da função pulmonar para os indivíduos com idade superior a (7) sete anos, que
trabalhavam ou haviam trabalhado por pelo menos (1) um ano com a Pedra Sabão.

Dentre os 117 artesãos que participaram da pesquisa de Bezerra (2002), constatou-
se 16 casos entre: diagnosticados ou suspeitos de talcose, tal que dentre esses, 5 (cinco)
casos foram radiologicamente bem definidos de talcose, possivelmente talcoasbestose. Esses
16 artesões tinham idade que variava entre 12 e 82, sendo a idade média dos adolescentes
em torno de 13 anos e dos adultos em torno de 51 anos e o tempo de exposição na Pedra
variou entre 2 a 60 anos.

Dentre os outros 11 (onze) casos de talcose suspeita ou incipiente, 2 (dois) deles
eram de jovens artesãos, com alterações radiológicas compatíveis com a talcose inicial ou
suspeita, sugestivo da gravidade da exposição, levando ao questionamento quanto à efetiva
contribuição da exposição ambiental na determinação de agravos à saúde da população
trabalhadora e não trabalhadora, especialmente a infantil.

Torna-se importante mencionar que a pesquisa relatada não contemplou os artesãos
do distrito de Santa Rita, apenas os indivíduos moradores da Mata dos Palmitos, os
quais tiveram ou tinham, durante aquele período, algum contato com a Pedra, conforme
explicitado acima.

Já dentre os artesãos entrevistados durante a confecção da presente tese, a qual
contemplou os moradores do distrito de Santa Rita e seu subdistrito Mata dos palmitos,
apenas dois relataram problemas de saúde, sendo esses relacionados a dores nos braços e
mãos.

Nessa perspectiva, ao entrevistar os artesãos, mesmo considerando o reconhecimento
da possibilidade de adoecimento e da importância de utilização dos equipamentos de
proteção individuais – EPI´s, por parte de cada um deles, os mesmos esclarecem que os
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dados epidemiológicos apresentados no trabalho de (BEZERRA, 2002), ficaram restritos
aos indivíduos do subdistrito Mata dos Palmitos e, além disso, eles julgam que o número
de casos confirmados radiologicamente com talcose, 5 casos comprovados dentre os 117
avaliados, é pequeno diante dos casos avaliados na pesquisa. Essa é a visão deles perante
a realidade que lhes foi apresentada, mesmo que epidemiologicamente os dados sejam
relevantes para a ciência.

Outro ponto, levantado pelos artesãos entrevistados, se refere ao fato de ou não
terem casos de mortes e adoecimentos oriundos do processo artesanal nas famílias ou por
considerarem que esses casos são raros no distrito pesquisado, enfatizando tanto a idade
elevada dos artesãos mais velhos, na execução dos trabalhos com a Pedra Sabão, seja no
artesanato, na extração ou apenas no contato diário dos membros das famílias com a
produção, sem apresentarem, segundo eles, qualquer tipo de adoecimento relacionados à
Pedra.

Os entrevistados enfatizaram, também, a importância da possibilidade de dar voz
ao sujeito da ação, o próprio artesão, o que permite aos entrevistados expressarem tanto
a importância da atividade em suas vidas, a relação com o trabalho e com a matéria
prima, as dificuldades decorrentes desse trabalho, as alegrias, as tristezas e as incertezas,
quanto a construção conjunta de soluções para as questões relacionadas às vendas, à saúde,
à segurança do trabalho, bem como os problemas ambientais provenientes dos rejeitos
gerados durante a fabricação dos artefatos artesanais.

No que tange a essa construção conjunta de soluções para os problemas relacionados
à produção dos artefatos, torna-se importante ressaltar que em 2010 implementou-se uma
unidade protótipo de tecnologias limpas na Mata dos Palmitos, onde os equipamentos
projetados, os tornos elétricos, operariam a úmido. A intenção era promover a melhoria das
condições de vida dos artesãos e posteriormente replicar o modelo em outras comunidades
da região1. Entretanto, o galpão encontra-se sem uso, pois os artesãos alegam que não
conseguem trabalhar a úmido, sendo necessário, durante o processo de confecção das peças,
tocar a Pedra, “sentir o que a Pedra está dizendo” (Fabinho, 35 anos).

Nesse sentido, os trechos apresentados abaixo mostram a relevância da escuta, por
parte de nós pesquisadores, e da importância da fala dos entrevistados:

“A gente fica satisfeito quando é abordado com a entrevista que você está fazendo
pra demonstrar a Pedra Sabão. Tem muita gente que eles parecem que descriminam o
cara que mexe com Pedra Sabão, chega num lugar e “ah o que você mexe?” “ah eu mexo
com Pedra Sabão” o cara já olha meio torto porque é uma coisa que a maior parte do
pessoal não tem registro em carteira nem nada, então o pessoal acha que todo mundo é
clandestino” (Reginaldo, 54 anos);
1 <http://www.cetem.gov.br/rio20/galerias/2008/LT2008_Mata%20dos%20Palmitos.pdf>

http://www.cetem.gov.br/rio20/galerias/2008/LT2008_Mata%20dos%20Palmitos.pdf
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“As pessoas quando vem aqui em Santa Rita, só querem saber dos problemas, essas
entrevistas faz com que a gente possa falar da gente, da importância desse artesanato e
quem sabe conseguir mais ajuda para divulgar, né” (Cleidson,20 anos; Domingos, 49 anos);

“Quem bom que a gente tá podendo falar da gente, do que a gente faz, da Pedra e
dos nossos problemas” (Lourival, 47 anos);

“O pessoal fez um galpão lá Mata, com trono elétrico e tudo, mas aquilo molha a
gente demais, não dá pra gente trabalhar. Pra fazer artesanato em Pedra Sabão, a gente
tem que tocar a Pedra, vê se é macia, dura e ir vendo o que vai dando pra fazer” (Felipinho,
70 anos).

Seguem, também, algumas falas que exemplificam o ponto de vista dos artífices em
relação às penosidades e precariedade em seus ambientes de trabalho:

“Quando eu pego uma Pedra pra trabalhar, ainda mais quando é uma Pedra com
uma boa qualidade, a gente tem mais inspiração pra trabalhar, tem mais inspiração e
parece que não cansa né [risos] eu já cheguei a trabalhar 14 horas, 15 horas” (Mauro, 35
anos);

“É muito trabalho né, a gente tem que trabalhar mesmo né, mas é bom, é bom”
(Francisca, 53 anos).

Então eu pergunto: trabalha esse tempo todo, 15 horas seguidas? E o artesão me
responde:

“Trabalho com prazer. Com prazer. Alegre e satisfeito. Eu trabalho esse tempo
todo com essa pedra e dia de domingo de manhã vou jogar minha bolinha todo domingo
e a única coisa que às vezes a gente fica chateado é às vezes de alguém falando mal da
Pedra sabão. A gente fica triste” (Reginaldo, 54 anos);

“É cansativo, mas vale a pena, vale a pena porque senão o tanto de gente que tem
aqui em Santa Rita que trabalha não continuaria, e é satisfatório demais. Vale a pena você
ficar aí 12 horas de serviço, ficar aí 12 horas trabalhando até mais, tem dia que a gente
fica ate a noite trabalhando, vale a pena. O dia todo. Vale a pena sim” (José, 64 anos);

“Igual lixar uma peça, bordar uma peça, tem hora que dá uma relaxada. Dá uma
dorzinha nas costas, mas passa rapidinho. Não tá no sol, você pode tá numa sombra. Isso
aí é na sombra né (...) eu vou lixar uma peça não é aqui, é lá., pode ficar na sombra, então
é tranquilo” (Cleiton, 24 anos);

“Olha, a pedra ela dá trabalho né? Ela dá bastante trabalho porque você tem
que fazer o corte, dá acabamento, então ela é bastante cansativa, e sempre tem coisa pra
fazer, então tem hora que a gente fica bem cansado, mas dá pra ir levando assim” (Mário
Henrique, 57 anos);

“Você tem que ter as máscaras de acordo pra você saber trabalhar pra aquilo não
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vir te prejudicar futuramente” (Fabinho, 35 anos).

Em relação aos resíduos gerados pela produção dos artefatos em Pedra Sabão,
dentre outras citações temos:

“Muitas vezes me perguntam “ah e a questão do pó?”. Sempre eu parto em defesa
da Pedra Sabão porque é uma coisa que eu vivo. Inclusive fizeram os exames, fizeram os
exames até na Universidade, o pessoal da Universidade fez e não tenho nada, toda vida eu
mexi com a pedra sabão, fiz os exames no pulmão de tudo e não deu nada” (Márcio, 57
anos);

“Esse pó meu aqui é o mais grosso, o pó mais fininho que pode até provocar alguma
coisa se a pessoa não cuidar, mas até que na quantidade que gente mexe com a Pedra Sabão
e já mexeu, os problemas que teve aí, é os problemas que dá em todo lugar” (Felipinho, 70
anos).

Nota-se, na maioria das falas, que os artesãos sempre fazem seus relatos não se
referindo a uma opinião particular, mas à coletividade, tal que sempre utilizam a expressão
“a gente”, nos remetendo à ideia de terem a certeza de que os significados atribuídos ao
trabalho artesanal, às dificuldades oriundas da atividade, bem como à própria Pedra são
compartilhados por todos eles.

No entanto, mesmo que exista uma coletividade de pensamento em relação às
diversas questões referentes ao trabalho artesanal, observa-se a inexistência tanto de uma
organização política entre eles, quanto de uma organização profissional coletiva, o que
favorece outras formas de organização mais precárias, tais como a união familiar, a união
entre alguns deles ou a união por meio da associação de moradores de Santa Rita, a qual
existe, mas não conta com a participação efetiva dos moradores.

Assim, os artesãos enfrentam praticamente sozinhos: a tentativa de representação
tanto nos espaços institucionais, quanto no legislativo ou no executivo do município,
através de representação própria ou de eleição de candidatos comprometidos com suas
causas; a busca por um registro sindical; melhorias das condições de trabalho por meio
de parcerias com a universidade ou outros órgãos e a busca por soluções efetivas aos
problemas relacionados à concorrência, ao acesso à matéria prima e à divulgação e venda
de seus produtos.

Observou-se, durante várias reuniões com os artesãos, as quais serão mencionadas
no próximo capítulo, a articulação entre eles, com a presença do novo presidente da
associação de moradores do distrito e a minha, enquanto pesquisadora, para a construção
de propostas de melhorias na infra estrutura local, na divulgação da localidade e dos
produtos artesanais.

Atrelado às dificuldades provenientes do trabalho artesanal, tem-se os relatos dos
artesãos mais velhos no que se refere ao receio de extinção do ofício: “A gente fica com
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medo de só tá ficando os mais velhos”; “Com tantos problemas que a gente enfrenta, a
gente fica pensando se os jovens vão mesmo querer ficar e eu acho é que não” (Felipinho,
70 anos; Dona Cecília, 91 anos).

Portanto, observa-se que a fala deles está sempre sinalizando a importância e a
necessidade de ser criar estratégias que promovam a melhoria da infraestrutura local, bem
como a perpetuação dessa tradição:

“A única coisa que eu te falo é que a gente poderia ter mais aqui é uma escola
voltada pro artesanato. Que é pra incentivar os jovens. Ter um curso dentro de Santa Rita
ou então uma aula prática mesmo, pro aluno ter contato com a pedra” (Felipinho, 70
anos);

“Se tiver um curso, se tiver uma orientação técnica e mesmo no básico, vai ter
interesse porque a pessoa vai ter um interesse em produzir o artesanato para ter o seu
sustento, saber que aquilo dali é uma fonte de renda, é o seu futuro, e se não tiver é um
desestimulo completo como eu acho que tá hoje” (Felipinho, 70 anos);

“Então se o pessoal não inovar, não se preocuparem com a qualidade do material,
como armazenar essas coisas, não preocupar em agregar valores à Pedra Sabão, o pessoal
vai vivendo esse conflito de crise, perdendo as vendas, diminuindo as vendas e vão partindo
pra outras atividades” (Domingo, 49 anos);

“Os artesãos que estão aqui hoje, que ficaram e estão aí produzindo, estão vendendo
até relativamente bem, mas estão vendendo pra comércio interno num preço irrisório, num
preço que na minha conta, do jeito que eu faço a minha conta não dá pra sobreviver não.
Eles não fazem conta” (Marinho, 57 anos);

“Bom, hoje em dia a maior dificuldade que a gente enfrenta seria a falta de mercado
né. Porque aqui em Santa Rita a gente tem bastante pessoal que são talentosos, mas a
gente, nós não podemos empregar a Pedra Sabão em alta escala porque a gente não tem
um mercado sólido porque aqui, se eu não me engano, é raro a gente vê pessoas de fora
vir aqui, turistas, pra poder ver o nosso trabalho (...)” (Fabinho, 35 anos);

“Se tivesse um, como diz o outro, uma coisa, principalmente na parte da política,
pra dar uma força, pra poder melhorar um pouquinho, que tivesse condição da gente tocar
mais favorável do que a gente toca né, mas é muito difícil né. Aí a força é só de Deus e da
própria pessoa da gente, a gente não tem ninguém pra puxar essa coisa pra crescer. Às
vezes até tem, mas ninguém chegou com aquela força assim, “chegamos nós com a nossa
força aí ó”, você entendeu, até agora não pintou ninguém” (Pedro, 69 anos);

“Ah eu acho que assim, eu já até conversei com o pessoal da Universidade que
tiveram aqui uma vez, eu acho que a gente tem muito desperdício da Pedra né, eu acho
que se montasse alguma coisa pra gente, que ajudasse a receber esse pó, esses cavaquinhos
de pedra que sobra aí ajudaria muito né porque a gente tem muito desperdício da Pedra,
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tem muita coisa que não dá pra gente fazer igual o pó, esse pó aqui, por exemplo, não
serve lá pra fábrica de talco, mas se tivesse um processo pra reciclar ele ajudaria muito,
até mesmo pro meio ambiente né, pra não deixar a gente ficar jogando o trem aí no meio
ambiente” (Felipinho, 70 anos);

“E outra coisa que nós temos aqui na nossa comunidade, que é um interesse
fundamental que é junto aqui com um órgão competente na parte da saúde, da instrução,
na técnica né, de como deve trabalhar, ensinar a trabalhar, ter um curso básico com os
jovens, não é só a família em si, cada família, é ter um curso de artesanato na região para
que possa trazer o interesse de volta, porque eu acho que isso é fundamental também”
(Marinho, 57 anos).

Acrescenta-se à discussão o movimento de saída dos jovens, conforme discutimos
anteriormente, e que, apesar de cíclico, é o fato que os artesãos atribuem maior relevância
quando questionados sobre os receios e os medos que os afligem no tange à continuação do
trabalho artesanal na localidade. Não existem a preocupação, por parte deles, em relação
à disponibilidade da Pedra Sabão na natureza.

Dessa forma, se inicialmente a pergunta de pesquisa a ser respondida dizia respeito
ao que motivava os artesãos a perpetuarem suas atividades mesmo em condições penosas
de trabalho, considerando, mais uma vez, que nessa pesquisa o conceito de penosidade
transcendeu a conceituação técnica prevista em lei, englobando também as precariedades
advindas dos espaços de trabalho, bem como as dificuldades cotidianas relacionadas à
produção, divulgação e venda dos artefatos, tornou-se necessário redefini-la. Assim, a nova
pergunta a ser respondida se refere ao seguinte questionamento: a perpetuação no trabalho
artesanal em Pedra Sabão é uma escolha?

Constata-se que perpetuar o ofício de artesão é uma escolha feita por cada um deles,
pois mesmo considerando as peculiaridades sociais e econômicas em que estão inseridos,
ou seja, a baixa escolaridade, a renda instável, normalmente igual ou inferior a um salário
mínimo, além das penosidades presentes nos espaços de trabalho, os artesãos escolhem
permanecer na atividade artesanal em Pedra Sabão.

Nota-se, mesmo para os artesãos que saem da localidade e depois de um determinado
tempo retornam, que a atividade artesanal nunca sai totalmente da vida de cada um
deles. Nesse sentido, torna-se importante salientar que não se trata aqui da escolha
entre oportunidades de trabalho, pois para eles inexiste, fora do artesanato, um outro
ofício que esteja imbuído de história, identidade, potencial de crescimento, criatividade,
satisfação e possibilidade de gerenciamento do tempo e das atividades, além do fato de
trabalharem junto ou próximos à família. Então, pode-se dizer que a saída da localidade,
quando acontece, está atrelada a uma necessidade de complementação da renda por uns,
à curiosidade e anseio de vivenciar um novo cotidiano e à vontade de complementar os
estudos por outros.



Capítulo 5. Análise e discussão dos dados 139

Portanto, a escolha é sempre ficar ou voltar, é dar continuidade àquilo que seus
antepassados um dia fizeram, nos mostrando que é no dia-a-dia, através do processo de
repasse dos saberes geracionais que se inicia e se fortalece o contato com a Pedra, com o
ofício, com as histórias, com os significados, com as pessoas e com a própria localidade. É
por meio desse processo de construção dos saberes que o artífice, ainda em formação, cresce
permeado por um sentimento de pertencimento e de vontade de perpetuar no trabalho
artesanal em Pedra Sabão.

Nessa interação entre os aspectos objetivos e subjetivos que cercam o cotidiano
das atividades artesanais, o trabalho se constrói e com ele emerge a construção de uma
identidade, mesmo que imersa nas fragilidades advindas desse ofício, onde o exercício do
trabalho com aptidão, competência e habilidade, não garante o reconhecimento social,
restando aos artesãos, na maioria das vezes, a invisibilidade.

Nesse sentido, sabendo que não é possível separar aquilo que experimentamos no
trabalho com a nossa autoconstrução, pois o trabalho é elemento estruturante da identidade
dos indivíduos, nos deparando com uma situação paradoxal onde essa autoconstrução está
inserida em um contexto de precarização, fragilidades e invisibilidade e, mesmo assim, ela
se constrói e se consolida, implicando nas relações e significados do trabalho, da matéria
prima e da própria localidade.

Torna-se importante enfatizar que dentre os entrevistados, nenhum deles deseja
deixar o ofício, se já o fizeram foi apenas por questões financeiras. Eles lutam para
permanecerem, lutam sozinhos, buscam parceiros e estão abertos para as instituições que
chegam. É uma luta solitária, onde o desejo de permanecer e dar continuidade ao trabalho
artesanal só existe porque eles nasceram nessa comunidade de prática, permeados dessa
atividade, da presença da Pedra e do significado desse trabalho para seus antepassados.

A relação entre o artesão, a Pedra, o trabalho e a construção de uma identidade
com o ofício nos mostra que o trabalhar com o mineral transcende as penosidades e as
dificuldades oriundas do artesanato, exercendo uma centralidade fundamental na vida
do artífice, coexistindo, assim, o sentimento humano de imortalizar a própria obra e a si
mesmo, num tempo e espaço específicos.

Nessa perspectiva, a teoria substantiva que foi gerada neste trabalho explicou
que perpetuar na atividade artesanal em Pedra Sabão é uma escolha feita pelos próprios
artesãos. Sendo possível observar, a partir da análise e discussão dos dados, que essa escolha
está atrelada à inserção dos artesãos, ainda criança, nas comunidades de prática, onde
o processo de repasse dos saberes geracionais são transmitidos entre os familiares,
implicando na construção de saberes, de identidades, das relações com o ofício e com a
matéria prima e propiciando a trama de significados que a atividade artesanal representa
na vida de cada um deles.
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Assim, a teoria teve como base, portanto, a trajetória de construção de saberes do
novo artesão, ou seja, o processo de aprendizagem das práticas artesanais em Pedra
Sabão. A partir das entrevistas, foi possível compreender a trajetória de aprendizagem
que permite aos novatos se familiarizar com a matéria prima e, no decorrer da idade,
desenvolver sua criatividade, suas habilidades e as identidades com o ofício. Além disso,
estando o processo de repasses dos saberes permeado das histórias, vivencias e sentidos
do trabalho artesanal para seus antepassados e para a própria família, ele desencadeará o
sentimento de gratidão e pertencimento não somente ao ofício, mas à Pedra e à própria
localidade.

Nesse sentido, as dificuldades oriundas do trabalho artesanal, sejam elas, a precari-
edade dos espaços de trabalho, as jornadas intensas de produção, as incertezas financeiras,
o anonimato, a fiscalização dos órgãos ambientais, os altos preços para aquisição da ma-
téria prima, as dificuldades de precificação de seus produtos, as baixas nas vendas e as
dificuldades de divulgação dos produtos, dentre outras não se configuram como obstáculos
que impeçam o desenvolvimento das atividades e o abandono do ofício. A inserção em
outras atividades está sempre atrelada à necessidade de complementar a renda familiar.

Pode-se dizer, portanto, que tornar-se artesão é algo que acontece naturalmente
dentro das comunidades de prática do artesanato em Pedra Sabão, onde o cotidiano é
permeado de histórias das gerações passadas; de tradições; de vivencias; de lutas; de
gratidão e de valorização do repasse de saberes. São nessas comunidades que o novo
aprendiz vai construindo seus saberes, aprimorando suas habilidades e edificando tanto
uma identidade naquilo que produz, quanto com o ofício: “sou artesão”.

Ao analisar as respostas concedidas pelos artesãos, observa-se que é nessa trajetória
de aprendizagem que o artesão nasce e se molda, sendo ela responsável pelo sentimento de
prazer no desenvolvimento das atividades artesanais, pois no artesanato o aprimoramento
dos saberes é algo contínuo e desafiador, possibilitando através do desenvolvimento dos
saberes tácitos e da criatividade, a concepção e o fortalecimento dos laços entre o artesão,
o ofício e a matéria prima:

“Eu saio para andar de moto nos finais de semana e aí eu vou olhando a natureza e
já fico com um monte de ideias para fazer novas esculturas, chego em casa e vou riscando
a Pedra (...) tem hora que eu nem quero pensar nisso, mas as ideias não saem da cabeça
da gente, não tem remédio pra isso não” (Rulielber, 45 anos);

“Eu não desenho no papel não, os riscos estão na minha cabeça, aí vou fazendo”
(Eduardo, 23 anos);

“É bom demais colocar as ideias da gente, vê a Pedra se transformando” (Fabinho,
35 anos).

Quando o artesão entra em contato com a Pedra Sabão, quando toca a rocha, é
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como se o saber se despertasse em comunhão com a “Pedra”. É o fazer, o ser e o tempo
em um mesmo momento. O fazer mediante suas habilidades técnicas e criativas, o ser
em uma entrega de sentidos e vida ao que é feito e o tempo, que constrói e reconstrói o
mestre, imbuído de história, experiência, erros, e acertos (NASCIMENTO, 2012). É a mão
moldando a rocha e se confundindo, por vezes se tornando rocha, por vezes movimento e
por vezes instrumento.

Tem-se, portanto, como consequência a vontade de permanência na atividade com
a Pedra: “ficar sem esse trabalho dá tristeza demais” (Pedro, 69 anos); “eu acho que assim,
que a gente não consegue ficar sem isso aqui não, se eu ficar assim sem minha Pedra eu
prefiro morrer” (José Santana, 54 anos).

Dessa forma, ser artesão e estar na atividade artesanal é uma escolha, mesmo
com todas as dificuldades envolvidas. Os artesãos que saíram do distrito, depois de um
certo tempo retornaram para as atividades com a Pedra, mas como esse tempo de saída e
retorno não é algo que eles controlam, acaba por gerar receio, pelos artesãos mais velhos,
em relação à saída das novas gerações do distrito.

Nesse sentido, os artesãos veem buscando a valorização do trabalho artesanal da
Pedra Sabão e do próprio distrito, através de circuitos festivos periódicos na região e de
apoio institucional com a prefeitura municipal, de forma a galgar novos espaços para expor
suas obras, melhorar a infraestrutura local, bem como aumentar a divulgação da região
para os turistas que transitam por Ouro Preto. Essas são as expectativas que os artesãos
nutrem e lutam cotidianamente para que o trabalho artesanal na região se perpetue.

5.4 A Devolutiva
A devolutiva do trabalho somente aconteceu no final dessa pesquisa, após ter

realizado a análise e discussão dos dados. Assim, no dia 11 de outubro de 2018, durante
nossos encontros semanais, para darmos continuidade a outras ações em execução na
localidade, as quais serão explicitadas no próximo capítulo, realizei uma devolutiva com os
artesãos da Pedra Sabão.

Para a reunião, convidei todos que fizeram parte da pesquisa através das entrevistas
da primeira e segunda fase. Assim, estiveram presentes vários artesãos, dentre eles, o Sr.
Marinho, que foi quem mediou as entrevistas com os artesãos mais antigos do distrito e o
Lucas, que mediou as entrevistas com os artesão mais jovens.

Nesse sentido, as devolutivas foram importantes para validar os dados encontrados,
minhas interpretações, análise e conclusão da pesquisa. Realizei, então, uma apresentação
de toda a tese e, juntos, discutimos as impressões, as narrativas, os incômodos e as
perspectivas de novos caminhos.
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Nossa reunião durou cerca de 2 horas e, durante toda a apresentação, mediante ao
olhar atento de cada um deles, à escuta e às intervenções durante minha fala, percebi o
significado desse momento.

Notei a importância da fala endereçada a eles, numa perspectiva de reflexão e de
um olha para si e para o coletivo dos artesãos vinculados aos trabalhos com a Pedra. Os
artesãos queriam ouvir a minha compreensão em relação ao ofício pesquisado, bem como
o meu olhar em relação ao cotidiano laboral deles.

Dessa forma, ocorreu também um endereçamento a mim, sob uma perspectiva de
confiança e de possibilidade de construção de um novo olhar para o artesanato em Pedra
Sabão.

Portanto, terminei a presentação da pesquisa afirmando que ali continha uma
história narrada por cada um deles, a qual nos possibilitou compreender as relações que
são construídas e fortalecidas durante suas vidas, além de nos permitir entender que essa
trama se constrói por meio dos repasses de saberes que acontecem na infância desses
artesãos, o que traz como consequência a escolha de querer perpetuar nesse ofício.

Ao mencionar que a pesquisa se baseou na narrativa deles, alguns dos artesãos que
estavam presentes, se emocionaram e agradeceram a oportunidade de fala:

“A gente queria te agradecer pela oportunidade de deixar a gente falar e queria
falar, também, que a gente tá feliz porque você não veio aqui falar mal do que a gente faz
e de como a gente faz. Você veio nos ajudar a contar nossa história e isso não tem preço”
(Rulielber, 45 anos).

Percebi, por fim, que esse momento contribuiu tanto para um empoderamento da
coletividade, sob o ponto de vista da valorização do trabalho artesanal e da construção de
propostas de divulgação dos artefatos produzidos, bem como em transformações em mim,
através do meu olhar enquanto pessoa e pesquisadora.

Torna-se importante mencionar que os artesãos me concederam autorização para a
publicação de suas falas, através das quais essa pesquisa foi construída.

5.5 Contribuições desta pesquisa
O presente trabalho mesmo que tenha sido construído com uma abordagem genera-

lista, propiciou impacto na região. Meu olhar enquanto pesquisadora, mesmo na tentativa
de imparcialidade, não se configurou como uma atividade neutra, pois segundo Cardoso
(1986, p.103) “observar é contar, descrever e situar os fatos únicos e os cotidianos, cons-
truindo cadeias de significação (...)”, relacionando-os com as escolhas teóricas e históricas
do pesquisador, tanto quanto com seus limites de ver e ouvir a realidade (RABELO, 2014).

Assim, a pesquisa através do meu olhar, das minhas subjetividades, das minhas
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escolhas teóricas, das minhas indagações, das minhas dúvidas e proposições alterou
aquele cotidiano, possibilitando aos artesãos um olhar para si, para sua relação com a
matéria prima e com o ofício, implicando na compreensão e reflexão de seus saberes e das
complexidades, habilidades e criações atreladas a ele, além dos seus limites, dificuldades e
anseios.

Esse olhar implicou, necessariamente, na valorização por cada um deles do próprio
trabalho, do quanto o trabalho artesanal e o seu processo de aprendizagem são complexos,
tal que em vários momentos eles relataram que nunca haviam parado para pensar naquilo
que fazem, como fazem e como é difícil nos explicar:

“O trabalho com a Pedra pode parecer simples, mas é difícil demais de explicar”
(João, 70 anos);

“Quando a gente começa a falar do que faz, é aí que a gente percebe quanta coisa
a gente tem que fazer pra criar essas peças” (Hubert, 22 anos);

“Trabalhar com a Pedra realmente não é coisa simples não” (João Lagartixa, 52
anos).

Nesse contexto, os artesãos começaram a perceber a importância de se organizarem,
de se articularem diante dos problemas que vivenciam e, então, mediante uma proposta
minha sobre a possibilidade de realizarmos algumas ações na localidade, como contrapartida
da tese, eles colocaram a demanda deles e, assim, um outro conjunto de ações, inimagináveis
para mim, foram construídas coletivamente durante o ano de 2018.

Dentre o conjunto de ações propostas e realizadas, tem-se uma exposição das peças
confeccionadas por eles na sede do município, a qual proporcionou um olhar sobre a própria
identidade enquanto artesãos, tal que na abertura, durante a fala deles foi colocado que
deveríamos falar da arte produzida em Santa Rita, dos artistas que estão no distrito: “As
pessoas só se referem à gente como artesão e às nossas peças como artesanato, a gente tem
que mudar isso, falar que a gente é artista, a gente faz arte também” (Fabinho, 35 anos).

Ressalta-se também, a participação ativa que vem acontecendo entre os artesãos e
a prefeitura municipal com o intuito de obterem a cessão de um espaço para expor suas
obras e divulgar o distrito.

Essa pesquisa possibilitou um olhar que transcendeu os artefatos em Pedra Sabão
produzidos no distrito de Santa Rita, pois permitiu entender toda a complexidade que
envolve a relação entre o artesão, a matéria prima e o ofício, bem como os fatores que
constroem e consolidam essas relações, tais como: o processo de aprendizagem e repasse
de saberes geracionais, a construção dos processos criativos, as alegrias, as tristezas, os
movimentos cíclicos de saída e retorno para o distrito, as dificuldades que advém do ofício
e, portanto, a escolha dos artesãos em perpetuarem na atividade artesanal com a Pedra
Sabão.
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Por fim, percebe-se que temos a narrativa de uma história contada pelos artesãos,
protagonistas das ações, sensibilizando tanto os seus próprios olhares, quanto os olhares
externos a essa atividade no distrito de Santa Rita, para a importância daquilo que fazem,
como fazem e as dificuldades que esse ofício secular vem enfrentando. Assim, observa-
se mudanças significativas no agir de cada um deles, na coletividade e na formação de
parecerias externas.

O próximo capítulo traz um conjunto de ações propostas e realizadas durante a
construção da tese.
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6 A construção de um projeto de extensão
universitária

Após a segunda etapa das entrevistas, na busca pela compreensão da permanência
dos artesãos na atividade artesanal na Pedra Sabão, surgiu uma demanda no campo, a
qual partiu da fala dos artesãos.

Pelo fato de vários artesãos terem mencionado, durante as entrevistas, as dificuldades
de precificação dos produtos, eu pensei em propor a eles, em paralelo à tese, oficinas de
capacitação relacionada ao tema mencionado.

Assim, agendei uma reunião, que aconteceu no dia 05 de março de 2018, na casa
paroquial do distrito. A princípio eu iria apresentar a proposta das oficinas, solicitar os
ajustes necessários e propor os locais e as datas de execução. Entretanto, a reunião teve
início a partir das falas dos artesãos, quando eu apenas perguntei para cada um deles quais
outros temas seriam interessantes trabalhar durante as oficinas de capacitação. Para minha
surpresa, os 20 (vinte) artesãos presentes não mencionaram nenhum tema relacionado à
precificação.

Foi proposto, então, pelos artesãos, ações que possibilitassem o olhar do “outro” em
relação não somente ao que é produzido no distrito, mas também para o próprio trabalho
e seus protagonistas. Percebi, através da fala dos artesãos, “esse trabalho mexeu com a
gente” (Pedro, 69 anos), “o pessoal da universidade vem aqui e só quer saber das doenças,
do pó da Pedra” (Pedro, 69 anos), que minha presença enquanto observadora não passou
despercebida por eles, ela não ficou alheia a um olhar de si, para o próprio trabalho, pois,
segundo Clot (2010), observar alguém o leva a observar a si mesmo.

Qualquer observação do trabalho do outro é uma ação sobre o outro. E,
nessa qualidade, ela possui dois destinos, está na origem de um duplo
efeito. A observação do trabalho produz resultados para o interveniente do
ponto de vista de conhecimentos, mas não produz apenas conhecimentos.
Ela produz, também, atividade no observado.(CLOT, 2010, p. 250).

Assim, eu enquanto observadora e pesquisadora, também fui observada, tal que a
minha presença representou para os artesãos: a possibilidade de articular novos olhares,
não somente para o artefato produzido, mas também para a própria atividade de criar, ou
seja, para eles enquanto protagonistas e, também, a possibilidade de poderem se adentrar
em novos espaços.

Para tanto, em um primeiro momento, foi proposto a confecção de folderes, com o
intuito de divulgar os produtos artesanais do distrito de Santa Rita para os turistas que
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visitam a sede do município de Ouro Preto e para a própria população local. O fato da
cidade ser histórica, implica em um importante número de turistas na região, os quais tem
forte impacto na economia local.

Portanto, realizou-se a primeira tiragem de folders com fotos dos produtos artesanais,
com o contato de cada um dos artesãos e com as possibilidades de lazer na região. Após
um mapeamento das pousadas e hotéis da cidade, selecionou-se aqueles que recebiam um
número significativo de turistas periodicamente e, então, esses folders foram deixados em
todos eles. Torna-se importante mencionar que os artesãos se organizaram para custear
toda a impressão dos materiais, o que não criará qualquer obstáculo em relação às próximas
tiragem.

A segunda ação executada se refere à exposição de esculturas em Pedra Sabão.
Durante o mês de maio de 2018, abriu-se um edital, do festival de inverno da cidade de
Ouro Preto e Mariana, para concorrer a determinados espaços da cidade de Ouro preto
que seriam destinados a exposições de arte durante todo o período do festival. O Festival
de Inverno de Ouro Preto e Mariana - Fórum das Artes, há 51 anos, configura-se como um
importante evento do calendário cultural brasileiro1. Isso se dá por meio da democratização
de suas atividades, com forte inclusão de comunidades locais no processo, estabelecendo,
também, uma relação com a comunidade acadêmica, mobilizando professores, estudantes
e outros profissionais da área na produção e nas discussões teóricas1.

Fomos contemplados, conforme anexo B, com o espaço cultural Casa de Gonzaga,
o qual está próximo à praça principal da cidade de Ouro Preto, para a exposição das obras
dos artesãos de Santa Rita. A exposição teve, também, um espaço com fotos que remetiam
ao dia a dia de trabalho e ao processo de confecção das obras expostas, permitindo, às
pessoas da região e aos turistas, conhecer todo o trabalho envolvido para a confecção das
peças. As fotografias possibilitaram observar e refletir sobre o próprio trabalho, tal como a
maneira como seguravam as ferramentas, o local de trabalho, o cuidado com a saúde na
utilização de equipamentos de segurança, o modelo do artefato produzido, dentre outros.

A exposição contou com o apoio de uma curadora, Carolina Coppoli, visto que eu
e os artesãos, não tínhamos qualquer experiência na área. Assim, sua presença assegurou o
caráter profissional da exposição, além da criação do nome da mesma, o qual deu origem
ao título da tese.

Para os artesãos, a exposição possibilitou não somente um olhar externo para suas
obras, mas um olhar para si. A escolha das peças permitiu aos artesãos um novo olhar
sobre suas obras e para o seu próprio trabalho, pois foi possível mostrar a eles o quanto
elas se diferenciam das obras dos outros artesãos, mostrando as singularidades do processo
criativo das obras criadas.
1 http://festivaldeinverno.feop.com.br/
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Assim, esses olhares, as observações e as verbalizações sobre o trabalho, durante
a organização da exposição, inevitavelmente, contribuiu para uma melhor compreensão
dos conhecimentos práticos de cada um dos artesãos e, por consequência, a percepção por
parte de cada um dos entrevistados de sua taticidade, de sua identidade com a atividade,
propiciando orgulho e transformações no próprio trabalho. As figuras 11, 12 e 13, mostram
o convite de abertura da exposição: Vida é pedra e pedra é vida, aqui a pedra é VIVA e
um dos locais onde as fotografias e parte das obras estiveram presentes. Já as figuras 14,
15, 16 e 17, se referem a algumas das fotos que foram expostas nesse evento.

Figura 11 – Exposição: Vida é pedra e pedra é vida, aqui, a pedra é VIVA. Fonte: própria
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Figura 12 – A exposição: Vida é pedra e pedra é vida, aqui, a pedra é VIVA. Fonte: própria

Figura 13 – A exposição: Vida é pedra e pedra é vida, aqui, a pedra é VIVA. Fonte: própria
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Figura 14 – A exposição: Vida é pedra e pedra é vida, aqui, a pedra é VIVA. Fonte: própria

Figura 15 – A exposição: Vida é pedra e pedra é vida, aqui, a pedra é VIVA. Fonte: própria
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Figura 16 – A exposição: Vida é pedra e pedra é vida, aqui, a pedra é VIVA. Fonte: própria

Figura 17 – A exposição: Vida é pedra e pedra é vida, aqui, a pedra é VIVA. Fonte: própria
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A terceira ação se refere à organização física de cada uma das oficinas de trabalho,
de forma que as pessoas, após chegarem, respectivamente, à localidade de Santa Rita e
nas oficinas dos artesãos, possam não só escolher o produto, dentre todos os outros que
estão expostos, mas também conhecer o processo de trabalho do artesão, do qual adquiriu
o produto.

A quarta e última ação está relacionada à confecção de placas de sinalização para
serem colocadas na rodovia, de forma a indicar, principalmente para os turistas, o trajeto
entre a sede do município e o distrito de Santa Rita de Ouro Preto. Torna-se importante
mencionar que a confecção e a instalação das placas durante o percurso, também, será
arcada pelos artesãos

Observei que esse encontro, com a presença de vários artesãos ao mesmo tempo e
não de forma individualizada como nas entrevistas de pesquisa da tese, possibilitou um
outro tipo de diálogo, através do qual os artesãos propuseram as ações a serem realizadas.
Em relação a mim, foi atribuído um papel de escuta e de interlocução com outros agentes
para a concretização dessas ações. Portanto, esse diálogo me levou a refletir sobre a
importância de se pensar nas vias de mão dupla, como nos mostra Hissa (2013).

Como poderemos pensar em um diálogo feito de perguntas e respostas
em que, principalmente, as perguntas são estruturadas a partir apenas
dos que perguntam? Como não pensar em vias de mão dupla, em que
os sujeitos do mundo, construída a necessária relação de intimidade,
também pudessem encaminhar questões aos sujeitos do conhecimento?
Não seria esse o significado essencial do diálogo? Não é a partir dele que
as vozes do mundo se tornam mais audíveis? (...) Emerge, forte, a ideia
de fazer com o outro: os sujeitos do mundo não seriam objetos passivos,
mas participantes ativos da pesquisa. (HISSA, 2013, p. 132)

Portanto, temos em paralelo à tese, o nascimento de um projeto de extensão
universitária baseado nas ações propostas pelos artesãos e, utilizando como metodologia
para a construção dessas ações a pesquisa-ação. Os participantes dessa iniciativa foram
eu, enquanto professora e pesquisadora, os próprios artesãos e 2 (dois) alunos do curso
de Engenharia de Produção, dentre eles, o Lucas que é da própria localidade de Santa
Rita de Ouro Preto e que me auxiliou nos contatos com os artesãos mais jovens durante a
segunda fase das entrevistas.

Este tipo de pesquisa parte de uma questão social, instigando e movendo o co-
nhecimento científico (CASTRO, 2016). Assim, aqueles que se propõem a realizar uma
pesquisa-ação estão dedicados em “desempenhar um papel ativo na própria realidade dos
fatos observados” Thiollent (1996, p. 16).

Ela se refere a um tipo de pesquisa social que possui uma base empírica onde
“os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou do problema estão
envolvidos de modo cooperativo ou participativo” (THIOLLENT, 1996, p. 13-14) com
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a atuação ativa de todos para dar a sustentação necessária ao agir sobre a situação.
Lewin (1948), nos mostra que este tipo de investigação se dedica à prática social e pode
ser caracterizada como uma pesquisa de engenharia social ou para a gestão social, que
conduzem à ação. Dessa forma, segundo Thiollent (1996, p. 17) seus principais aspectos
podem ser sintetizados em:

• há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e pessoas implicadas na
situação investigada;

• desta interação resulta a ordem de prioridade dos problemas a serem pesquisados e
das soluções a serem encaminhadas sob a forma de ação concreta;

• o objeto de investigação não é constituído pelas pessoas e sim pela situação social e
pelos problemas de diferentes naturezas encontrados nesta situação;

• o objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, pelo menos, em esclarecer os
problemas da situação observada;

• há, durante o processo, um acompanhamento das decisões, das ações e de toda a
atividade intencional dos atores da situação;

• a pesquisa não se limita a uma forma de ação (risco de ativismo): pretende-se aumen-
tar o conhecimento dos pesquisadores e o conhecimento ou o “nível de consciência”
das pessoas e grupos considerados.

Notou-se que houve uma descrença, em um primeiro momento, na possibilidade
de escuta e execução das ações propostas. Durante a primeira reunião, um dos artesãos
mencionou que os projetos de extensão universitária que já foram desenvolvidos na
região, não implicaram em resultados efetivos, tão pouco na lógica da demanda vir dos
protagonistas da atividade artesanal em estudo.

Por fim, cabe esclarecer que as ações, as quais se encontram em fase de desenvol-
vimento, estão sempre sendo avaliadas e (re)planejadas quando necessário. Além disso,
observa-se que o número de artesãos nas reuniões, que veem acontecendo desde março
de 2018, têm aumentado, nos mostrando que cada vez mais eles veem se organizando e
participando ativamente das ações propostas. As reuniões acontecem sempre na primeira
semana do mês, onde pontuamos as ações concretizadas, reavaliamos as propostas futuras
e os obstáculos inerentes a elas e, então, construímos conjuntamente o plano de trabalho
para a implantação das próximas ações.

Todas as ações mencionadas nesse capítulo deram origem a um projeto de extensão
universitária, o qual está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UFOP.
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7 Considerações Finais

Durante a construção dessa pesquisa pude conhecer os artesãos, o cotidiano de suas
vidas, suas casas, seus familiares, as oficinas de trabalho, o próprio trabalho e as relações
estabelecidas. Dessa forma, eu me envolvi com as histórias contadas e vividas dentro de
cada família, de tal forma que a pesquisa adentrou em minha vida e o quê, num primeiro
momento, eram questões deles, passaram a serem minhas também.

Assim, o direcionamento de minha questão de pesquisa foi na tentativa de com-
preender o trabalho artesanal, tal como ele se constrói com todos os seus saberes e se
relaciona à perpetuação dos artesãos nas atividades, bem como o movimento de saída e
retorno dos mesmos para o distrito de Santa Rita.

Minha primeira ida a campo em março de 2016 me marcou profundamente, pois
eu ainda não podia entender tanto as relações que se estabeleciam entre os artesãos, com
o seu ofício e a matéria prima, quanto a dedicação dos jovens artífices às atividades com
a Pedra Sabão, permanecendo nas oficinas por horas a fio e encontrando nesses espaços
a centralidade de suas vidas, bem como o prazer no ato de criar. Um outro momento
marcante foi durante a primeira entrevista que realizei, nela conversei com um senhor de 70
anos e que iniciou suas atividades na Pedra Sabão com 15 anos. Ao abordar a importância
do ofício na sua vida, ele me respondeu com lágrimas nos olhos que queria ter mais 100
anos para continuar trabalhando com Pedra, considerando que naquele momento ele se
encontrava impossibilitado de exercer suas atividades devido a um problema nos braços
oriundo da execução dos trabalhos na Pedra.

Depois dos primeiros três meses em campo em 2017, que aconteceu durante a
primeira fase de entrevistas, as relações de confiança se estabeleceram e, então, pude
perceber através da disponibilidade dos artesãos em se reunirem comigo, o engajamento
de cada um deles, bem como a confiança depositada em mim e na pesquisa da tese, com a
perspectiva de terem a possibilidade de fala, de elucidar diversas questões que envolvem
o trabalho artesanal, a construção dos saberes, as alegrias, os prazeres, a gratidão, as
angústias e os medos oriundos desse ofício.

Observou-se que as produções científicas brasileiras existentes sobre a atividade
artesanal em Pedra Sabão no município de Ouro Preto estão relacionadas ao que é
visível: às doenças típicas relacionadas com os subprodutos gerados pelo artesanato, ao
processo operacional das atividades, à extração da matéria prima e à produção mais limpa.
Já as subjetividades da relação entre o artesão, a matéria prima e seu ofício, passam
despercebidas, de tal forma que, mesmo diante das dificuldades e das penosidades dessa
atividade laboral, esses movimentos de saída e retorno tanto para a localidade de Santa
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Rita, quanto para a Pedra acontecem, o que nos instigou a compreender se a perpetuação
no trabalho artesanal em Pedra Sabão é uma escolha feita por cada um deles.

Nesse sentido, buscou-se nesse trabalho compreender como a atividade de trabalho
se constrói, através dos seguintes tópicosGl: o repasse dos saberes que são geracionais; o
desenvolvimento das habilidades; o processo criativo; o processo de autonomia, levando
em consideração a construção de uma identidade originada tanto pelo trabalho, quanto
com aquilo que produzem; as estratégias individuais e coletivas para gerir a produção e as
dificuldades que esse ofício vem enfrentando e por fim, o movimento de saída e retorno
para a localidade.

Dessa forma, ao analisar, em uma escala micro, o que está por trás do trabalho
artesanal, quais as relações estabelecidas e qual o papel do trabalho na vida de cada um
deles, foi possível perceber que essa atividade laboral exerce um papel central na vida
dos artesãos e do próprio núcleo familiar, tal que as penosidades relacionadas ao trabalho
árduo, com altas jornadas, podendo lhes causar dor, sofrimento e desconforto, além das
precariedades dos espaços de trabalho e das ferramentas utilizadas, não se configuram, sob
o olhar desses artífices, como um entrave para a realização do trabalho, pois a relação que
possuem não somente com o ofício, mas com a própria Pedra transcende essas dificuldades.

Observou-se que essas relações são construídas ainda na infância, quando acontece
o primeiro contato com o ofício e a matéria prima. O processo de aprendizagem do
trabalho artesanal em Pedra Sabão traz como consequência a construção das relações, das
identidades e, portanto, a perpetuação na atividade. Esse processo acontece dentro dos
núcleos familiares, nas comunidades de prática, nas quais esses novatos, ainda crianças,
tem os primeiros contatos com a Pedra, com as histórias e vivencias do cotidiano atreladas
a ela e, a partir daí, por meio de um processo de imitação, de tentativas de reprodução
esses jovens aprendizes vão aprimorando suas habilidades, seus saberes e, assim, vão
desenvolvendo suas identidades com o ofício, com aquilo que criam e, gradativamente, vão
sendo aceitos como membros daquela comunidade, vão se tornando artesãos.

Constatou-se, também, que o processo criativo, intrínseco à construção do artesão,
de suas habilidades, implica em prazer e realização com o artefato criado e com o próprio
ofício. Dessa forma, as relações com a Pedra, com o trabalho artesanal e com a comunidade
vão sendo construídas e fortalecidas, originando esse sentimento de pertencimento e,
portanto, contribuindo para a perpetuação dos artesãos na atividade artesanal.

Mesmo considerando que muitas vezes tenham que administrar essa criatividade e
habilidade em prol das tendências do mercado, norteando seu trabalho ao caráter econômico
ao produzir seus artefatos pelos sentidos que os clientes dão à sua produção, a atividade
artesanal continua imbuída de prazer e realização para todos eles.

No que se refere às características do ofício, sabe-se que o trabalho artesanal ocupa
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posição central na vida dos artesãos, pois características como trabalhar perto ou com a
família, onde o cotidiano familiar e o lazer se misturam à rotina de trabalho nas oficinas;
ser sujeito ativo de todo o processo e a perpetuação de uma atividade considerada secular
na região e de grande importância econômica e cultural para as gerações passadas e atuais,
são consideradas fundamentais para o exercício do labor, implicando na consolidação dos
laços existentes entre o artesão, a Pedra e seu trabalho.

São esses laços, que se iniciam na infância com os repasses e a construção dos saberes,
que concebem o artesão. Esse processo de aprendizagem é, portanto, responsável pelo
“tornar-se artesão” dentro das comunidades de prática e pelas relações estabelecidas. Dessa
forma, mesmo considerando que vivenciar o processo artesanal, apreendendo suas técnicas
e histórias na infância não seja, a princípio, uma escolha, o tornar-se artesão, mediante os
laços construídos, e a permanência na atividade, já na fase adulta, se configura como uma
escolha feita por eles.

Mesmo assim, constata-se que existe, quando ainda jovens, o desejo de sair da
localidade, de complementar os estudos e de vivenciar outros cotidianos. No entanto após
concluírem essa etapa de educação formal e vivência em outros trabalhos, eles retornam
para as atividades em Pedra Sabão. Ao questioná-los sobre o retorno para a localidade,
eles afirmam que não encontraram trabalho que lhes proporcionassem prazer, alegria e
identificação como o artesanato em Pedra Sabão lhes proporcionam, mesmo considerando
as dificuldades que cercam esse trabalho.

Levando em conta o fato de que o artesanato em Pedra Sabão é constituído por
famílias de artesãos de baixo poder aquisitivo e de baixa formação escolar, ao indagar os
novatos se gostariam de ter alguma profissão, a qual dependesse diretamente da educação
formal, eles são categóricos em responder que não, tal que o desejo é buscar parcerias
que possibilite a maior divulgação e venda dos seus produtos e da região, de forma que
consigam aumentar a renda e perpetuarem seus fazeres artesanais. Portanto, o movimento
de saída está atrelado tanto aos anseios dos jovens em vivenciarem outros cotidianos e
saberes, quanto com os momentos de baixa nas vendas dos artefatos artesanais.

Nota-se, que permanecer na atividade artesanal em Pedra Sabão é uma escolha, ou
seja, eles desejam estar no trabalho artesanal, em contato com a Pedra e com tudo que ela
lhes proporcionou e continua lhes oferecendo: “A Pedra me deu tudo” (Dona Cecília, 70
anos; Deosdete, 64 anos); “A Pedra me ajudou a criar meus filhos” (Reginaldo, 54 anos;
Nem, 37 anos); “A gente já nasce aprendendo a gostar da Pedra” (Fabinho, 35 anos).

Pode-se afirmar que o processo de construção do saber traz como consequência
a construção do próprio artesão nessa comunidade de prática, pois esse processo implica
na concepção das relações que eles estabelecem com a Pedra, ainda na infância, e com o
trabalho. Essas relações propiciam, também, o desenvolvimento das habilidades manuais
e a criatividade de cada um deles, senda fonte de prazer na execução das atividades
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artesanais, além de estabelecer as identidades com o labor e com a comunidade em que
estão inseridos, criando os laços que se fortalecem durante toda a vida e propiciam o
retorno dos artesãos para a Pedra, perpetuando assim, a atividade artesanal na região.

Por fim, torna-se importante mencionar que qualquer versão teórica produzida
ofereceu um retrato interpretativo do fenômeno estudado e não um quadro fiel dele, pois
o pesquisador define aquilo que é significativo nos dados, segundo o que ele observa,
descreve e o que ele pensa que está ocorrendo (CHARMAZ, 2009). Assim, observa-se
que o pesquisador não é neutro, ele interage com a realidade dos sujeitos, dando forma e
significado a essa realidade observada por meio da linguagem durante a codificação, tal
que os códigos refletem a sua visão e são construídos a partir das palavras que ele escolhe
(CHARMAZ, 2009).

O pesquisar é, então, ação política na medida em que se engaja em um projeto de
vida, singular e coletivo, é a nossa intervenção. Ele é um processo de criação de um novo
texto e de (re)criação de si (ZANELLA, 2008).

7.1 Trabalhos Futuros
O presente trabalho teve um caráter mais genérico mostrando através das falas

dos entrevistados a importância do processo de aprendizagem para o estabelecimento das
relações que se constroem com a matéria prima, com o trabalho, e com a localidade, além
de apresentar a importância dessas relações nas suas vidas.

Dessa forma, outros trabalhos, em variados campos científicos, poderiam contribuir
para um melhor entendimento dessas relações, bem como para a construção de alternativas
que melhorem as condições de trabalho, de utilização dos rejeitos oriundos da Pedra Sabão,
de aprimoramento das práticas artesanais e divulgação dos produtos. Assim, essas novas
pesquisas poderiam promover melhorias no que se refere ao labor, à divulgação dessa
atividade em outras localidades, contribuindo para o aumento na venda dos artefatos
e subprodutos que advém da Pedra, o que impactaria economicamente na região e na
vida dos artesãos. Além disso, contribuiria para a valorização do patrimônio material e
imaterial proveniente dos trabalhos artesanais em Pedra Sabão no distrito estudado.

Por fim, torna-se importante mencionar trabalhos que vem sendo desenvolvidos na
região: a utilização da Pedra Sabão como matéria prima para a confecção de próteses1,
de chips de computador2 e as implicações nutricionais dos utensílios culinários de Pedra
Sabão na saúde humana3.
1 <https://www.ufop.br/noticias/pesquisa-e-inovacao/pesquisa-premiada-mostra-o-uso-do-po-da-

pedra-sabao-como-materia-prima>
2 <https://videos.band.uol.com.br/16547386/pedra-sabao-pode-baratear-custo-de-chips-de-

computador.html>
3 <http://www.scielo.br/pdf/ce/v52n324/13.pdf>

https://www.ufop.br/noticias/pesquisa-e-inovacao/pesquisa-premiada-mostra-o-uso-do-po-da-pedra-sabao-como-materia-prima
https://www.ufop.br/noticias/pesquisa-e-inovacao/pesquisa-premiada-mostra-o-uso-do-po-da-pedra-sabao-como-materia-prima
https://videos.band.uol.com.br/16547386/pedra-sabao-pode-baratear-custo-de-chips-de-computador.html
https://videos.band.uol.com.br/16547386/pedra-sabao-pode-baratear-custo-de-chips-de-computador.html
http://www.scielo.br/pdf/ce/v52n324/13.pdf
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ANEXO A – Roteiro de entrevista da
segunda fase

1. Como artesanato em Pedra Sabão surgiu na sua vida? Quantos anos você tinha e
como você aprendeu a trabalhar com a Pedra Sabão?

2. Você sempre quis trabalhar com o artesanato em Pedra Sabão?

3. Você possui ou já possuiu outra atividade de trabalho além do artesanato? Quando
e porque isso aconteceu ou acontece?

4. Você se identifica com o trabalho artesanal? Porque?

5. O que te motiva a trabalhar com o artesanato em Pedra Sabão?

6. Você sempre quis trabalhar com o artesanato em Pedra Sabão?

7. O que o artesanato em pedra Sabão representa na sua vida?

8. Que tipo de artesanato você faz com a Pedra Sabão?

9. As peças artesanais desenvolvidas por você são criações próprias, já eram produzidas
pela sua família ou são solicitações dos clientes?

10. De onde surgi as inspirações para a confecção das peças que você cria?

11. Como é sua rotina de trabalho com o artesanato em Pedra Sabão?

12. Quais os problemas que vocês artesãos enfrentam cotidianamente com o artesanato
em Pedra Sabão?

13. Na sua opinião quais as perspectivas futuras para o artesanato em Pedra Sabão aqui
no distrito de Santa Rita de Ouro Preto.
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