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RESUMO 

O objetivo desta tese é defender o argumento de que os núcleos de produção artesanal 
não representam apenas estratégias de sobrevivência de grupos sociais, marginais ao 
sistema econômico. As organizações de artesanato são esquemas produtivos 
diferenciados que sobreviveram, paralelamente, ao processo de industrialização, embora 
não tenham sido consideradas pela teoria das organizações. 

O estoque de conhecimentos em administração, das abordagens tradicionais aos estudos 
críticos, concentrou preocupações nas organizações industriais e nos arranjos 
empresariais. Todavia, pode-se encontrar em Guerreiro Ramos, na Teoria da 
Delimitação dos Sistemas Sociais, elementos para a compreensão das organizações de 
artesanato como: tecnologia; escala e sustentabilidade; cognição; espaço e 
relacionamento; e tempo. 

A metodologia de pesquisa utilizada foi bibliográfica, documental e de campo, 
referenciada na pesquisa-ação. 

Conclui-se que, na atualidade, para se manterem como esquemas produtivos 
diferenciados, as organizações de artesanato devem estar associadas ao turismo e à 
cultura. A produção deverá ser temática, criativa, com identidade territorial e 
sustentável pelo manejo de matéria-prima local. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to support the argument that workmanship production 
centers don’t represent just survival strategy of social groups marginal to economical 
structure. Workmanship organizations are productive schemes that survived, in a 
parallel way, to the industrialization process, although they don’t have been considered 
by the organization theory.   

The knowledge reserve in administration, from the traditional approach to critical 
studies, increased concerns on industrial organizations and business arrangements. 
Nevertheless, it is possible to find in Teoria da Delimitação dos Sistemas Sociais, from 
Guerreiro Ramos, elements to comprehend workmanship organizations as: technology, 
scale and sustainability, cognition, space and relationship and time. 

The research methodology used was bibliographic, field and documental, regarding 
action-research. 

It comes to the conclusion that, at present time, to keep it as distinct productive 
schemes, workmanship organizations must be associated to tourism and culture. The 
production must be thematic, with territorial identity, creative and sustainable, by the 
management of local raw material.  
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APRESENTAÇÃO 

Esta tese é produto e reflexo de experiências que vinculam práticas profissionais e 

vivências cotidianas, derivadas das histórias de muitas vidas. Deste trabalho sou agente 

ativa, juntamente com pessoas e instituições que, muitas vezes no anonimato, articulam 

informações teóricas, reflexões e experimentos para desenhar e gerir empreendimentos 

alternativos ao modelo econômico dominante. A motivação está na crença de que é 

possível inserir grupos e indivíduos no sistema produtivo e promover o 

desenvolvimento territorial, com incentivo e valorização de uma produção artesanal que 

tenha valor agregado a partir da associação desta produção ao contexto sociocultural do 

território. Favorece, por conseguinte, a aceitação do artesanato como um tipo de 

mercadoria diferenciada e de produção não massificada, no mundo contemporâneo. 

O resgate de saberes e fazeres para a criação de produtos com a utilização de baixa 

tecnologia, peculiares da produção artesanal, integra práxis e teoria na transformação de 

habilidades e talentos em oportunidades de geração de ocupação e renda. O estímulo ao 

resgate de atividades econômicas, baseadas no fazer manual e na manufatura primitiva, 

tem permitido, na atualidade, a inclusão produtiva de segmentos populacionais menos 

favorecidos, particularmente os estacionados no gap entre o conhecimento informal, 

aprendido em relacionamentos primários e intergeracionais, e o ensino formal, da lógica 

da educação dos indivíduos para o mundo do trabalho.   

Com o objetivo de entender a produção artesanal atual no estado do Rio de Janeiro, bem 

como seu lugar na teoria organizacional, esta tese está estruturada em sete capítulos 

fundamentais. O primeiro introduz o tema numa linguagem reflexiva, ao passo que o 

segundo capítulo procura conceituar o artesanato e discorre sobre o seu significado na 

atual dinâmica produtiva.  

O suporte teórico que orienta a tese, apresentado no terceiro e no quarto capítulos do 

trabalho, busca conexões com a teoria das organizações e transborda esta disciplina ao 

perceber suas limitações, por concentrar preocupações na modernidade dos processos 

produtivos e nas conseqüências, para o indivíduo, da predominância do modelo 

empresarial e industrial, a partir do século XVIII. 

Como a produção artesanal é pulverizada nos territórios, e não concentrada nas 

estruturas industriais, de comércio ou serviços, para o melhor entendimento do tema 

buscou-se respaldo nos conceitos de desenvolvimento local e territorial. O complemento 
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deste enfoque foi trabalhado a partir da visita aos pressupostos das teorias da cidadania 

e direitos de participação na esfera econômica. Tais enfoques permitiram associar o 

esquema de ocupação nas atividades artesanais com os modelos de inclusão produtiva e 

combate à exclusão social.  

O quinto capítulo deste documento articula elementos que podem subsidiar uma 

teorização das organizações artesanais fluminenses, a partir da caracterização como 

organizações sociais. Também apresenta a abordagem metodológica baseada em 

pesquisa bibliográfica, documental e na aplicação de questionários fechados1 para 

subsidiar pesquisa-ação. O sexto capítulo apresenta o artesanato como campo de 

experimentação na promoção do desenvolvimento de cadeias de habilidades e inclusão 

produtiva, que favoreceu a participação do artesanato no Fashion Rio, evento de moda 

fluminense, por apostar nas oportunidades de mercados diferenciados para os produtos 

artesanais, sempre que associados ao contexto sociocultural. Finalmente, a conclusão da 

tese compõe o sétimo e último capítulo do trabalho.  

                                                 
1 O universo da pesquisa foi constituído por 99 sujeitos, pertencentes a 14 grupos de artesãos do estado do 
Rio de Janeiro (ver apêndice). 
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1. INTRODUÇÃO 

Os processos mundiais de realinhamento das relações entre os setores público e privado, 

bem como os questionamentos do papel do terceiro setor (TENÓRIO, 2004), têm 

impulsionado mudanças significativas nas formas de organização da sociedade e dos 

sistemas de produção e consumo. Como reflexo deste movimento pendular, percebem-

se, na atualidade, tendências a uma significativa flexibilidade das funções mais 

tradicionais dos segmentos governamentais e econômico-sociais. Tal circunstância 

favorece que entes públicos e privados, Estado e sociedade, mercado e consumo passem 

por um amalgamento político e institucional, com a redefinição, ainda que imprecisa, de 

suas competências históricas. 

A transformação em curso exige das organizações uma atualização estratégica para 

assumir responsabilidades compartilhadas, determinantes ao desenvolvimento e ao bem-

estar coletivo. Com repercussões políticas e organizacionais relevantes, mercado, 

Estado e sociedade passam a ser remodelados, de acordo com uma versão mais 

integrativa, para a geração de resultados no campo econômico e social. 

Esta dinâmica apóia-se, entre outros argumentos, na tentativa de possibilitar a inclusão 

social de densos segmentos populacionais excluídos dos benefícios dos modelos de 

desenvolvimento adotados. Por outro lado, o próprio esgotamento dos arranjos 

econômicos vigentes, além de suas externalidades negativas, impõe a necessidade de 

reformulação dos seus paradigmas de orientação e de sustentação. 

Nesse sentido, enquanto a expansão do consumo comparece como um imperativo para a 

sobrevivência do sistema econômico, os modelos de produção alternativos 

resplandecem como uma oportunidade para estimular o surgimento de mecanismos não 

convencionais de participação produtiva. Ambos, articulados, fomentam a adesão de 

grupos e elementos ainda não absorvidos pelas correntes dominantes na geração de 

ocupação e renda. 

No aspecto político-institucional, tem sido grande o esforço para induzir a participação 

de sujeitos sociais na discussão de estratégias de desenvolvimento. A criação das 

chamadas “novas institucionalidades”, personificadas na forma de conselhos, fóruns, 

governanças, pactos sociais, associações, entre outras, tem despertado a atenção para as 

inúmeras possibilidades de atuação de pessoas e organizações nos processos decisórios 

de políticas de desenvolvimento territorial.  
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No âmbito empresarial disseminam-se modelos para o envolvimento efetivo de 

trabalhadores nas diretrizes corporativas; no seio da sociedade, em geral, estimula-se a 

construção de redes de governança, cooperação e solidariedade. Estas redes relacionais 

reforçam a criação de novos enclaves de produção e a efetivação de alianças 

estratégicas para combater a exclusão social, dinamizar o mercado e aumentar os níveis 

de satisfação dos consumidores e usuários, preocupados com requisitos éticos e 

culturais que podem impactar o objeto do seu consumo. 

Sem questionar, neste momento, a efetividade dessas institucionalidades e dos modelos 

gregários de organização produtiva contemporânea, instalados no Brasil com maior 

vigor na última década do século XX, este movimento tenta romper com a 

predominância de métodos de trabalho, formas de gestão e de relacionamentos, 

implantados a partir da Revolução Industrial (CHOMSKY, 1999). A herança do modelo 

organizacional baseado na produção em larga escala reafirma a supremacia dos sistemas 

empresariais desenvolvidos na clausura da arquitetura industrial e que promovem, de 

forma preocupante, a dissipação de recursos naturais não renováveis. O chão de fábrica 

e os procedimentos gerenciais adotados eram, prioritariamente, desenhados para abrigar 

o crescimento das corporações fabris e das relações impessoais nelas estabelecidas 

(POLANYI, 1980). 

Contudo, no limiar do século XXI, há um reconhecimento de que os esquemas de 

produção não ficaram restritos apenas aos limites físicos e operacionais das grandes 

empresas. Paralelamente, e de forma persistente, foram mantidos tipos de produção 

artesanal, mobilizando pessoas e grupos que não conseguiram ou que decidiram não 

escalar os muros das unidades empresariais que acenavam com as vantagens do 

emprego formal. Em decorrência da aceitação deste quadro, os sistemas político e 

econômico dominantes têm investido na apropriação e difusão destas modalidades 

produtivas não convencionais. Estas, também, têm sido adotadas como estratégias de 

promoção da inclusão produtiva, como uma tentativa de dar respostas à necessidade de 

implantação dos históricos direitos de cidadania (MARSHALL, 1987), sobretudo o direito 

de participar dos benefícios da economia. 
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O desejo de dar visibilidade e disseminar métodos alternativos de trabalho, notadamente 

os baseados nas habilidades criativas, tem fomentado a elaboração de legislação2, a 

canalização de recursos e o estabelecimento de estratégias para o desenvolvimento do 

setor artesanal com valorização cultural, profissional, social e econômica do artesão. A 

inspiração inclusiva, que, inegavelmente, tem estimulado o aproveitamento de talentos 

individuais e coletivos para incrementar a geração de ocupação e renda, contribui, 

ainda, para a recuperação de técnicas de produção artesanal ou não industrial, ainda 

preservadas em grupos familiares, tribais e comunais (FERREIRA, 1986).  

A tese aqui defendida é a de que os núcleos artesanais não representam apenas 

estratégias de sobrevivência de grupos sociais marginais ao sistema. Eles são esquemas 

de produção que transcenderam e se mantêm vivos, paralelamente ao processo de 

industrialização. Sombreado pela predominância dos processos empresariais, o modelo 

de produção artesanal foi ignorado pelas teorias administrativas, dos autores clássicos 

aos pós-modernos. Como expressão de sistemas auto-organizados (MATURANA, 2001), 

o artesanato representa uma forma de emulação ou de resiliência ao modelo de 

produção econômica dominante no mundo contemporâneo, surgindo como uma opção 

amadurecida para a geração de ocupação e de promoção do desenvolvimento local e 

territorial na atualidade. O objetivo deste trabalho é, então, apresentar argumentações 

sobre a tese aqui defendida. 

                                                 
2 Ver Termo de Referência do Programa Sebrae de Artesanato (SEBRAE, 2004); Programa de Artesanato 
Brasileiro – PAB (BRASIL: www.soleis.adv.br/artesanato.htm, 2005). 
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2. O ARTESANATO: CONCEITUAÇÃO E DINÂMICA PRODUTIVA 

A história do artesanato confunde-se com a história da humanidade e surge desde que o 

ser humano, no período neolítico (CHITI, 2003), passou a criar e a desenvolver artefatos 

para garantir sua sobrevivência e bem-estar individual e coletivo, produzindo objetos 

com suas próprias mãos3. O artesanato também está vinculado, por um fio invisível, ao 

mundo do trabalho, que assumiu diferentes formatos desde a Pré-história até os nossos 

dias (CARDOSO, 2003). Portanto, para conceituar o artesanato com um mínimo de 

racionalidade é preciso mergulhar na odisséia humana e fazer uma nova leitura da 

história, que determinou culturas; dos medos, que impulsionaram mudanças; das 

estratégias de sobrevivência; dos desafios de aprendizagem; das formas de dominação e 

divisão do trabalho; e, finalmente, dos artifícios para o desenho e a construção do 

próprio tempo. 

Todos esses elementos certamente emolduraram a produção artesanal. Todavia, para 

além da necessidade de criar instrumentos utilitários, há que se reconhecer a tênue 

fronteira que liga o artesanato à cultura4 (KLEIN, 2005), notadamente a cultura popular, 

na medida em que, segundo Adam (1947), o artista primitivo5 confunde-se com o 

artesão. Para o autor, a arte6 evidencia-se no artesanato como forma de expressão do 

gênio criador do homem e de sua ordem estética7, pois permite, sumariamente, a 

materialização da subjetividade do artesão através da replicação de objetos, que se 

diferenciam uns dos outros por pequenos detalhes nas formas de criar, copiar e 

                                                 
3 Em suas pesquisas sobre a história da arte, Chiti (2003) argumenta que, do período neolítico ao 
paleolítico superior, já estava estabelecida a diferença entre as peças produzidas somente para servir, 
sendo utilitárias e funcionais, e as obras concebidas apenas para serem vistas ou sentidas, a exemplo de 
estatuetas e desenhos animalistas que registravam a experiência humana, embora sem utilidade cotidiana. 
As primeiras, funcionais, deram origem ao que se conhece por artesanato. As peças não utilitárias, de 
caráter contemplativo ou devocional, foram raízes da produção artística. 
4 Klein (2005) apresenta evidências arqueológicas de que em torno de trinta mil anos atrás, os homens 
pré-históricos que ocupavam a região da Tanzânia, na África, fabricavam contas modeladas de casca de 
ovo de avestruz. As contas tinham um sentido simbólico, com valor de troca, e podem estar associadas ao 
despertar do comportamento do homem moderno: pessoas com habilidades, capacidade cognitiva e 
desenvolvimento de complexas redes sociais para a sua segurança. 
5 O conceito de arte primitiva, segundo Adam (1947), aplica-se a obras genuínas; que apresentam certa 
ingenuidade de inspiração e simplicidade de visão. Indiferente à periodicidade dos estilos artísticos, a arte 
primitiva é um fenômeno de todos os povos e está presente em todos os tempos. 
6 Arte, em sentido lato, é um fenômeno historicamente determinado. Toda cultura define, através de suas 
manifestações, uma concepção de arte. Como cada grupo social gera, transforma e é produto da sua 
cultura, a arte se modifica ao longo do tempo (COLOMBRES, 1997).  
7 De acordo com Colombres (1997), a estética é um ramo da filosofia ocidental e tenta ser aceita como 
uma teoria universal, a partir da explicação de elementos subjetivos como beleza, harmonia, 
espiritualidade, expressão, intuição, objetividade e subjetividade, entre outros.  
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manusear a matéria-prima. O artesanato, ainda hoje, tem como fonte de inspiração as 

crenças, religiões, tradições, modos de vida e valores, e promove a representação da 

realidade cotidiana através da produção e seriação de utilitários como vestimentas, 

adereços, mobiliários, peças decorativas e funcionais. 

O artesanato singulariza-se, também, pela tradução das representações simbólicas de 

cada artesão, embora Adam (1947) reconheça que os signos representados em todas as 

épocas sejam universais, como figuras humanas, míticas e religiosas; liturgias, rituais, 

cruzes, pinturas corporais, desenhos representativos da natureza; utilitários de origem 

animal, vegetal e mineral. É nesta perspectiva que se coloca a confecção de artefatos, a 

exemplo de utensílios, adereços, ferramentas, armas, objetos lúdicos e vestimentas, que 

estão presentes em distintos povos, em épocas simultâneas ou não (ADAM, 1947).  

Desta forma, Adam (1947) e principalmente Colombres (1997) ajudam-nos a perceber 

que a diferença no resultado da produção artesanal, assim como da arte primitiva, está 

na maneira de transformar uma representação em objeto, a partir da escala de produção, 

da fonte de inspiração e do material utilizado. Isto sempre vai ocorrer de acordo com a 

percepção e com o olhar do artesão que, impregnado de subjetividade, trabalha como 

um minimalista das necessidades humanas e transforma a cultura em matéria concreta8.  

A cultura que fundamenta a atividade artesanal aqui não está sendo entendida no seu 

sentido antropológico9, que interpreta cultura como o resultado do desenvolvimento de 

atividades da sociedade humana, acumuladas e selecionadas ao longo do tempo 

(COLOMBRES, 1997; JACOBY, 2001; KLEIN, 2005). O conceito de cultura aplicado ao 

artesanato está referenciado na arte, preferencialmente de natureza popular, criada por 

um povo de baixo poder aquisitivo, pertencente, em grande parte, aos estratos 

econômicos menos favorecidos (CHITI, 2003). A arte popular artesanal, aqui defendida, 

não é aquela direcionada para o entendimento das massas, mas a arte criada por estas, 

como necessidade estética, funcional ou de sobrevivência. 

Neste particular, é conveniente digerir a crítica da indústria da cultura, trabalhada por 

Adorno e Horkheimer (1985), que apontam o fracasso de todas as tentativas de busca de 

                                                 
8 Colombres (1997), sem renegar a existência da subjetividade, enfatiza o conceito de artesanato como 
produção de objetos utilitários e funcionais. 
9 Para Klein (2005), a arqueologia da pré-história mostra que  o despertar da cultura é conseqüência da 
expressão da humanidade pela capacidade dos seres humanos inventarem utensílios, formas sociais e 
idéias. 
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identidade na arte, cuja distorção estética é submissa ao mercado, que transforma a 

imitação como algo absoluto e mercantiliza a cultura. A oferta de bens culturais cumpre, 

dessa forma, a função administrativa de dar ocupação aos indivíduos nos horários em 

que não estão executando atividades industriais, mantendo a estabilidade dos seus 

sentidos ao atuarem como consumidores ou produtores de uma cultura unitária, nem 

sempre massificada, mas que cumpre o papel de deixar as pessoas recuperadas para o 

posterior e repetitivo exercício do trabalho (ADORNO e HORKHEIMER, 1985). 

 

2.1 – Características do artesanato 

As principais características do artesanato são utilidade, funcionalidade e seriação em 

pequena escala. Tais características são aceitas em diferentes regiões, países e 

continentes, e permanecem inquestionáveis ao longo do tempo (COLOMBRES, 1997). O 

que diferencia o artesanato produzido em determinado território, conferindo-lhe 

exclusividade, é, basicamente, a forma de conceber e produzir artefatos, de acordo com 

a interpretação da cultura e da trama da história local, favorecida pela utilização de 

matéria-prima disponível no território.  

Chiti (2003) considera o artesanato como expressão da vida e postula pela 

ressignificação da atividade artesanal diante dos conceitos de cultura e arte. Avança 

conceitualmente ao classificar a arte indígena como artesanato etnográfico e o resgate 

de tradições e manifestações populares como artesanato folclórico ou tradicional, e 

reafirma que a arte popular é o artesanato do povo inculto e iletrado. Chiti (2003) 

advoga, ainda, que a recuperação do artesanato devolve a cultura de um grupo e a sua 

condição de ser único10, mesmo que seu artesanato, na atualidade, seja estimulado como 

oportunidade de geração de renda e tenha como princípio de sustentação a atividade 

laboral e ocupacional, em detrimento do valor estético da arte. 

A aceitação de que não existe fronteira para o ser humano representar sua visão de 

mundo valida o argumento de Frota (2005) sobre a fragilidade na diferenciação entre 

cultura culta e cultura popular, entre arte e artesanato. Neste sentido, em função de 

características comuns, pode-se dizer que o artesanato tem suas raízes na arte primitiva, 

comungando das mesmas fontes de inspiração, embora se diferencie desta pela 

                                                 
10 Para Chiti (2003), a arte permite a reculturação de um povo colonizado, devolvendo-lhe seu processo 
criativo, seu artesanato, sua simbologia, seu modo de vida, fundados na solidariedade e na cooperação. 
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possibilidade de replicação e reprodução de objetos, monumentos, marcos e resquícios 

da história, em pequena escala. A arte, por sua vez, cria peças únicas e exclusivas 

(COLOMBRES, 1997), influenciadas pelas condições culturais.   

Neste particular, assim como a arte primitiva, o artesanato, mesmo compreendido como 

um conjunto de peças replicadas e trabalhado em pequena escala, com modelos 

copiados, inegavelmente guarda traços individuais do seu executor, tornando cada peça 

original e singular (ADAM, 1947). Para tal, o artesão deve trabalhar com técnicas, 

ferramentas, equipamentos e matérias-primas disponíveis em seu território e acessíveis 

ao seu nível de conhecimento. A inspiração para o trabalho vem da sua história, da 

conjugação dos fatores étnicos, culturais, econômicos, sociais e ambientais que 

modelam seu cotidiano. 

No sentido etimológico, Chiti (2003) considera que artesanato deriva de artesão, de 

artífice, de trabalho feito a mão, transmitido por um mestre de arte e ofício para 

aprendizes. A palavra artesão foi empregada na Antigüidade, Idade Média, 

Renascimento, Idade Moderna e Industrial. Com significados similares, na atualidade 

contemporânea a produção artesanal ressurge como uma importante função laboral e 

ocupacional, permitindo que excluídos do mercado de trabalho formal criem novas 

ocupações para a geração renda11. 

Na atualidade, as necessidades econômicas têm induzido o crescimento do número de 

pessoas que vivem do artesanato12. Despojados dos seus meios de produção, como a 

terra, subsistem confeccionando objetos muitas vezes desprovidos de valor estético ou 

econômico, mas que suprem, ainda que de maneira precária, suas necessidades materiais 

e existenciais (COLOMBRES, 1997). Entre o contingente de artesãos, dedicados a 

representar a existência e a espiritualidade, e atender suas necessidades materiais, não 

raro encontram-se artistas populares, criando ou dando novas formas a objetos que 

podem ser considerados obras de arte. A distinção entre arte popular e artesanato é 

ambígua, na opinião de Colombres (1997). O autor se arrisca a defender que arte é 

                                                 
11 No sistema da pedagogia mestre-aprendiz, o ensino era orientado para as artes liberais, que passaram a 
ser formadoras de advogados, juizes e homens das letras, e as artes técnicas ou mecânicas, formadoras de 
ofícios. O ofício era executado por um artesão que aprendia habilidade manual tornando-se ceramista, 
carpinteiro, jardineiro, ferreiro, pintor, escultor, arquiteto, tapeceiro, cirurgião-barbeiro etc. Apenas a 
partir do século XIV, o artesão retratista ou escultor das cortes dos reis e dos papas passou a denominar-se 
artista, ganhando mais status que os simples executores de ofícios (SANTONI RUGIU, 1998).  
12 Colombres (1997) estima que no México existem 10 milhões de artesãos; no Brasil dados incertos do 
Ministério do Desenvolvimento Econômico indicam oito milhões (SEBRAE, 2004). 
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criação, baseada na própria existência do artista e na sua percepção do mundo, enquanto 

o artesão copia e multiplica o resultado da criação com habilidade e técnicas 

rudimentares. Por esta razão, o mercado remunera melhor o artista por reconhecer a 

exclusividade da sua obra e o seu esforço de originalidade, pois, as peças por ele criadas 

contribuem para o acervo de cultura.  

Todavia, mesmo que o artesão passe a ser visto como o produtor de objetos de utilidade 

prática e cotidiana e o artesanato, como a recriação e reprodução de elementos formais 

preestabelecidos, com função utilitária, ambos estarão sempre presentes na cultura de 

um povo (KLEIN, 2005). O artesão precisa de uma compensação financeira imediata 

para o seu produto, pois não dispõe 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. Por mais que os mecanismos e ferramentas utilizados 

na produção artesanal limitem a escala de produção, o artesão fabrica em série para 

sobreviver.  

Como o sistema capitalista tem reforçado as desigualdades sociais (DUPAS, 1999; 

SACHS, 2005) e afetado a oferta de empregos, o número de pequenos e micronegócios 

tem aumentado no nosso país13. Neste ambiente proliferam iniciativas de produção 

artesanal, como economias incipientes, com possibilidade de gerar algum tipo de renda 

para a sobrevivência. Todavia, esta situação expressa que na atualidade, talvez até por 

falta de escolha, grande contingente de indivíduos em idade produtiva assume o risco de 

empreender para sobreviver. Acabam atendendo aos pressupostos de liberdade 

econômica de SEN (2000), tornando-se protagonistas de um modelo de desenvolvimento 

diferenciado.  

Esta configuração dá densidade à produção artesanal, induzida ou não, que surge como 

oportunidade de geração de renda imediata, embora pouco lucrativa. Aceitando-se a 

atividade artesanal como oportunidade de inclusão produtiva, é preciso investir na sua 

melhoria e, principalmente, conectar o artesão com as informações econômicas e de 

mercado que modelam o seu universo produtivo. 

Ao considerar a coexistência de um universo cultural e simbólico para alimentar de 

informações a produção artesanal, é possível desenvolver um tipo de artesanato que se 

distancie do modelo de varejo e de baixa qualidade. No ambiente globalizado 
                                                 
13 No Brasil existem 4.918.370 empresas, das quais 98,9% são  micro e pequenos negócios (SEBRAE, 
2005). 
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(BAUMAN, 1999), é indiscutível que há um mercado que busca produtos que 

diferenciem os consumidores. Este mercado comprador não se limita às peças 

exclusivas ou originais, mas aceita a produção seriada, desde que replicada em pequena 

escala. Este espaço pode e deve ser ocupado por um artesanato temático e que reflita, 

em objetos criativos, a identidade, a etnia e o contexto sociocultural em que o artesão 

trabalha, mostrando sua fonte e diversidade de inspiração. 

Esta tendência traz a necessidade de o artesão ter consciência de que não basta fazer 

artesanato, mas que seu produto deverá estar conectado com as particularidades do 

território. Além disso, para ter as vantagens econômicas decorrentes de um artesanato 

com identidade (HALL, 2001), é fundamental resolver os problemas que freqüentemente 

entravam esta produção, como falta de controle de qualidade, precariedade das 

instalações, limitação de equipamentos e ferramentas de trabalho, baixo rendimento por 

uma atuação individual e pouco acesso ao mercado comprador (PERALTA, 2005). Uma 

alternativa para superar os entraves é o estímulo para uma atuação mais coletiva, 

baseada na construção de redes produtivas (LAGES, 2004). Tais redes contribuem para 

aumentar a capacidade de criação e a escala de produção do artesanato pela agregação 

de indivíduos e grupos de vizinhança, residentes em um mesmo território e que 

comungam, no cotidiano, dos mesmos problemas, dos elementos que formam a 

subjetividade coletiva e de um mesmo sistema de valores.  

Chiti (2003) é um dos poucos autores que procuram identificar elementos que 

caracterizam o artesanato. Para este estudioso, independente do lugar geográfico, ou do 

território da produção, todo artesanato deve apresentar: manualidade; funcionalidade; 

seriação; intenção estética e decorativa; perdurabilidade; tipicidade e 

tridimensionalidade. 

Significa dizer que na produção artesanal, individual ou coletiva, a atividade 

manualizada deve ser predominante. O uso de ferramentas deve ser restrito, admitindo-

se a utilização eventual de soldadoras, polidoras, teares ou tornos, desde que não 

impeçam o contato direto do artesão com a matéria-prima, pois tal contato humaniza o 

objeto e dá identidade ao produto. Neste sentido, a utilização de formas, como moldes 

de gesso, para dar escala à produção, pode desqualificar o artesanato. 

Desde a Antigüidade, quando o ser humano passou a produzir suas peças e ferramentas 

para o trabalho agrícola, deu ao artesanato uma função. O artesanato deve ser um objeto 

de uso prático, utilitário, acessível e tangível. Não pode ser confundido com objetos de 
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contemplação e de estímulo à emoção, como poemas, monumentos ou esculturas de 

grande porte.  Estes são peças únicas, como obras de arte, e somente admitem réplicas 

para a redução do volume ou tamanho, favorecendo as minimizações e seriações típicas 

do artesanato. 

Como peças produzidas a mão, a capacidade de seriação deve ser limitada. Apesar das 

negações, Chiti (2003) considera que réplicas de esculturas e monumentos, desde que 

possam ser transportadas e produzidas manualmente, contando com o apoio de 

ferramentas, são consideradas peças artesanais. Por outro lado, ao pontuar a 

perdurabilidade e a durabilidade como características essenciais do artesanato, o autor 

abala o mito de se considerar comidas ou bebidas típicas como artesanato gastronômico. 

Para Chiti (2003) pratos regionais são tipos de folclore e não de artesanato. No caso das 

bebidas, por exemplo, não se pode desprezar o processo produtivo das cachaças de 

alambique de cobre, que guardam a tradição no fazer e utilizam equipamentos 

consagrados pelo tempo. Desta forma, o que é artesanato não é a aguardente, e sim o 

modo de produzi-la. Esta conceituação é ambígua, porém se justifica pelo caráter de 

durabilidade e de permanência, atributos fundamentais das peças artesanais para Chiti 

(2003).  

As duas outras características do artesanato, trabalhadas por Chiti (2003), são a 

tipicidade e a tridimensionalidade. Ser típico significa ter historicidade, aceitação e estar 

respaldado pela tradição e cultura. A tipicidade não atua como característica 

independente, estando condicionada pela durabilidade e volume. No primeiro caso, 

exclui os alimentos típicos. No segundo, restringe os bordados sem aplicação funcional 

e os desenhos por serem de natureza bidimensional. Para melhor interpretar esta 

característica, pode-se inferir que, sem função utilitária ou sem aplicação prática, 

bordados e desenhos tendem mais para atividades manuais de ocupação do tempo que 

para artesanato14. Por esta razão, há necessidade de investimentos na formação 

profissional e gerencial do artesão. 

 

 

 

                                                 
14 É importante aceitar que nem tudo o que é feito manualmente é artesanato. Pode ser apenas um trabalho 
manual, confeccionado por prazer ou como atividade ocupacional. 
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2.2 – Sistema de produção e formação profissional do artesão 

As principais dificuldades e ameaças ao desenvolvimento de um sistema de produção 

artesanal, apresentadas por Peralta (2005), estão afetas a elementos importantes para a 

competitividade de um segmento produtivo, como por exemplo a capacidade 

empresarial, a modelagem da produção, a comercialização e o mercado. Estes itens são 

efetivamente elos frágeis de uma cadeia produtiva artesanal. 

Quanto à capacidade empresarial, sua fragilidade decorre do fato de que o artesão 

domina uma técnica, um ofício, uma habilidade, aprendidos em práticas cotidianas, sem 

preocupação com o conhecimento sistêmico característico do sistema produtivo 

industrial. Desta forma, as organizações artesanais distanciaram-se das práticas de poder 

organizacional, cujo modelo disciplinar dociliza o trabalhador pela vigilância 

hierárquica e pelo exercício das punições normativas, importantes no adestramento para 

o trabalho formal (BIRMAN, 2000; FOUCAULT, 1999). Se, de um lado, esta lacuna 

impacta negativamente o artesanato como atividade econômica competitiva, de outro 

lado, deixa ao artesão a liberdade de ser o dono do seu próprio tempo e de definir, em 

função das suas necessidades subjetivas, o seu modo e padrão de trabalho.  

Assim, o artesanato se consolida na sociedade pós-industrial como uma organização 

social, fazendo parte de um cenário produtivo diferenciado que, na visão de Guerreiro 

Ramos (1989), é importante para a sanidade da vida humana associada. Este cenário é 

compatível com a sociedade da informação, pois o empreendimento artesanal deve ser 

intencional e não imposto por terceiros e instituições. Para reduzir os riscos de fracasso 

e descontinuidade, os empreendedores dos negócios artesanais devem exercer a 

cidadania ativa e, como cidadãos, estimular a agregação da sua rede comunal para o 

desenvolvimento e a melhoria da produção, contribuindo para a satisfação individual e 

coletiva.  

Para ser um empreendimento econômico, o empreendedor de artesanato deve 

responsabilizar-se por formas de convivialidade produtiva que favoreçam os 

relacionamentos comunitários e contribuam para o fortalecimento do tecido social, que 

precisa ser recomposto na nossa era, mitigando as conseqüências do capitalismo 

desagregador e do individualismo exacerbado da pós-modernidade (FUKUYAMA, 2000; 

GIDDENS, 1996; SENNETT, 1999). 



 

 

20

Outros elos frágeis na cadeia de habilidades de produção artesanal estão relacionados 

aos problemas de comercialização e mercado (Peralta, 2005). O autor atribui os gargalos 

ao baixo controle do processo comercial, ao escasso conhecimento do mercado e das 

tendências de consumo, e à falta de inovação dos produtos. Certamente estes aspectos 

são impactados pelas dificuldades na formação de preços, design inadequado, baixo 

volume de produção, resistência às mudanças para ajustes nos processos de trabalho e 

falta de visão sistêmica de todo o processo produtivo. Para atenuar estes entraves, é 

importante abandonar as duas abordagens que mais têm caracterizado as instituições de 

fomento ao artesanato: (1) investir em capacitações para tornar o artesão um empresário 

de si mesmo, dominando todas as funções de produção e gestão do negócio; (2) 

considerar todas as pessoas empreendedoras, logo, descartar que grande parte do 

contingente de mão-de-obra fora do mercado de trabalho pode ter um pequeno negócio 

ou virar artesão. 

As duas abordagens, em comum, mantêm a insistência na formação técnica e 

profissional de indivíduos sem vocação para a produção artesanal ou sem interesse nos 

processos de gestão.  Naturalmente, o equilíbrio da cadeia produtiva traz maior 

estabilidade aos empreendimentos, e a solução desta questão passa, muitas vezes, pela 

correta alocação de pessoas e pela inserção de profissionais de diferentes competências.  

Ao trazer esta questão para o campo do desenvolvimento territorial, o problema passa a 

ser uma grande oportunidade de capacitar pessoas em diversas especialidades para que 

possam participar, cada uma com a sua competência, das redes de produção de 

artesanato. 

A capacitação e a formação profissional remetem à necessidade de utilização de 

processos de cognição apropriados às cadeias de produção artesanal. Como habilidades 

duráveis, no passado, os conhecimentos artesanais eram transferidos nas relações 

pessoais e diretas de mestres para seus aprendizes. Neste aspecto, poucos estudiosos 

dedicaram-se ao tema da pedagogia do artesanato como o italiano Antonio Santoni 

Rugiu (1998). O autor considera que, apesar desse método de ensino ter sido 

negligenciado na formação fabril, os educadores modernos mantiveram uma nostalgia 

em relação à forma da pedagogia artesanal, entre os quais destaca Locke, Rousseou e 

Dewey. Santoni Rugiu (1998) acredita que esses pensadores foram conectados por um 

fio invisível à pedagogia do saber artesanal, que permitiu certa identidade de posição 

enquanto formulavam os princípios basilares da educação moderna.  
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O ponto de convergência do pensamento desses educadores, segundo Santoni Rugiu 

(1998), está na consideração do valor formativo do artesanato, cujo declínio, como arte 

organizada ou corporação de ofício, deu-se entre os séculos XVII e XVIII.  

Conforme comentado, antes da Revolução Industrial, a pedagogia do artesanato era 

baseada na transmissão de conhecimentos de artes e ofícios dos mestres artesãos para 

seus discípulos. Para além de ensinar uma habilidade, o mestre tinha a oportunidade e o 

dever de comunicar ao aprendiz os seus valores e a sua forma de se posicionar no 

mundo. Para os educadores modernos citados por Santoni Rugiu (1998), a forma de 

ensino do artesanato era saudável e permitia a sobrevivência dos aprendizes não apenas 

pela possibilidade de transformar um ofício em empreendimento remunerável, mas pela 

acumulação de valores compartilhados, fortalecendo a tessitura da organização social e 

comunal.  

De acordo com esta visão, Santoni Rugiu (1998) argumenta que, durante o processo de 

industrialização, educadores tentaram manter o ensino de atividades práticas, em 

complemento aos estudos formais, considerando-as fator de equilíbrio entre o saber 

manual e o intelectual, reduzindo o ócio e contribuindo para a formação do caráter do 

aprendiz. A introdução da aprendizagem de ofícios nas unidades de ensino acabou 

dando origem às escolas técnicas, formando um tipo de mão-de-obra operacional, 

indispensável ao desenvolvimento fabril e industrial. 

É no exemplo da apropriação da atividade manual de confecção da lã pela manufatura 

que Santoni Rugiu (1998) demonstra a transformação do artesanato em produção 

organizada de base industrial. Inicialmente, a organização produtiva da tecelagem 

assumiu o formato de uma cadeia de produção, onde: (1) o artesão, chefe de arte, passou 

a se relacionar com o fornecedor da manufatura; (2) os centros de tosquia passaram de 

informais a regulados por legislação; (3) os executores da transformação do trabalho 

artesanal em manufaturado foram os próprios ex-artesãos ou comerciantes, com talento 

e visão de negócios, porém sem preparo para a gestão de empreendimentos. Este 

processo de transformação, que segmentou tarefas, fez submergir a expressão cultural e 

educativa do artesanato pela desintegração de atividades até então realizadas por um 

mesmo indivíduo ou grupo comunal.  

Neste período, a crise da agricultura foi marcada pelo início da industrialização, que 

transformou a sociedade, os meios de produção e a forma de geração e transmissão de 
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conhecimentos, com a irreversível instalação da urbanização, sobrepondo-se ao campo e 

às áreas produtivas (POLANYI, 1980). 

Com o tempo, o termo artesão também se transformou e passou a denominar o livre 

produtor, o empresário ou o empregado, dependendo do status e do tipo de 

relacionamento mantido com a manufatura. De toda forma, tornou-se uma realidade o 

empobrecimento cultural da tradição artesanal, visto que as atividades repetitivas 

exigidas pelo modelo industrial dificultavam, inclusive, o relacionamento direto entre 

chefes e seus subordinados, e entre os próprios empregados, diluindo o modelo 

educativo de troca e reciprocidade de valores.  

A ausência de oportunidade para o exercício do ludismo dentro das empresas contribuiu 

para a maquinização do trabalhador, com empobrecimento da sua criatividade, 

inventividade e capacidade comunicativa (HABERMAS, 2002). A fábrica, com sua busca 

de eficiência, medida pela quantidade de produção, tornou-se o lugar da alienação e não 

do envolvimento das pessoas (SENNET, 1999). O aprender na função industrial passou a 

ser segmentado, de acordo com a tarefa a ser executada, em modelo inverso ao ensino 

artesanal. Na pedagogia do ofício, a responsabilidade pelo ensino era das corporações15 

de artes e ofícios, a lógica de ensino era o serviço, sem padronização de conteúdos, para 

que a informação fosse transmitida de acordo com a capacidade e talentos individuais16. 

Apesar de vivenciarem o mesmo processo de industrialização, Santoni Rugiu (1998) 

acrescenta que o modelo europeu promoveu uma lenta transmutação do artesanal para o 

industrial, enquanto os americanos, particularmente a partir do século XIX, na segunda 

revolução industrial, sofreram um choque de alta tecnologia, baseada na energia de 

                                                 
15 As corporações eram associações de artes e ofícios, formadas e comandadas por artesãos e mercadores. 
Surgiram na Europa por volta do século XII, fortaleceram-se até o século XIV, entrando em declínio por 
falta de hegemonia, na Idade Média. Lentamente banidas no século XVIII, foram extintas no início do 
século XIX. Estas formas de organização tiveram origem na Antigüidade e, além de formarem ligas 
profissionais para a produção de bens e serviços, mantinham vínculos associativos e comunitários 
internos, defendendo os direitos e privilégios de cada entidade. Como as corporações mantinham dogmas 
e segredos próprios, a falta de hegemonia na defesa de interesses intercorporativos contribuiu para sua 
extinção. 
16 Cada unidade corporativa era organizada com rigor e tinha a garantia legal de exercer o monopólio da 
instrução, em um determinado território, de acordo com a sua especialização.  Pelo menos até o século 
XVII, para manter sua identidade profissional, e com a finalidade de se proteger, as corporações não 
costumavam escrever seus processos educativos e de formação profissional, tornando o aprendizado e o 
aprendiz inseparáveis do trabalho. As corporações foram importantes instrumentos para a burguesia 
impor seus direitos, frente à aristocracia. Os profissionais de artes e ofícios e os mercadores passaram a 
ocupar os terrenos fora dos muros dos castelos medievais, comercializando e mercantilizando produtos, 
objetos, idéias e atividades didáticas e pedagógicas. O artífice passou a ser responsável pela produção, ao 
passo que o mercador, pela comercialização. 
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petróleo e eletricidade, afetando irreversivelmente o seu sistema agroindustrial, histórico 

berço da produção artesanal no mundo. Desta forma, nos Estados Unidos, a produção 

manual de artefatos para a agricultura tornou-se rapidamente obsoleta, em função da 

velocidade tecnológica do sistema industrial americano. 

O saber fazer coisas, ter habilidades e utilizá-las para a geração de renda coloca 

novamente o artesanato na ordem do dia. Sem dúvida, o contexto atual é favorável 

(KUMAR, 1997), com a fragmentação das classes sociais, o incremento das 

terceirizações, a cultura da livre iniciativa, o individualismo e a constituição de redes de 

trabalhadores independentes. Porém, para além das conjunturas que modelaram a 

sociedade pós-industrial (BELL, 1973), e pós-moderna (BAUMAN, 1998; LYOTARD, 

1986), é intrigante que em pleno século XXI, caracterizado pelo uso da tecnologia sem 

fronteiras, pela formação de sociedades virtuais, que estabelece contatos sem referência 

de lugar ou tempo, seja resgatado o saber-fazer artesanal. 

Desta forma, é no mínimo paradoxal que se tente perpetuar, e resgatar de um passado 

distante, habilidades manuais como alternativa política para gerar novas oportunidades 

de negócios. Nesta situação, pelo menos duas questões precisam ser consideradas: (1) o 

reconhecimento do esgotamento das políticas de desenvolvimento global, adotadas até o 

século XX (ARRIGHI, 1996; BAUMAN, 2000); (2) a invasão pelo mercado da última 

fronteira de resiliência, que é o saber-fazer manual, tratando o excedente doméstico 

como uma mercadoria, insumo para o comércio e a indústria (HIRSCHMAN, 2002). 
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3. EM BUSCA DE REFERENCIAL NA TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES  

O estoque de conhecimento em administração, ao longo do tempo, tem concentrado seu 

conteúdo em abordagens historicistas, em detrimento de aspectos analíticos e críticos, 

contribuindo para que o campo teórico apresente perspectivas fragmentadas, seriadas e 

descontínuas (BURRELL, 1998; REED, 1998).  Um contraponto a esta característica é a 

provocação de Morgan (1996), que utiliza expressões de sentido figurado para uma 

releitura do contexto organizacional. O autor representa as organizações como 

máquinas, remetendo ao marco da teoria clássica da administração e de seus 

direcionamentos prescritivos; enfatiza as organizações como organismos vivos que 

suportam os modelos explicativos, notadamente os criados pela teoria dos sistemas e da 

contingência.  Para além dos modelos prescritivos e explicativos, bastante recorrentes 

nos estudos administrativos, Morgan (1996) também propõe o entendimento das 

práticas organizacionais a partir da observação dos fenômenos culturais e dos sistemas 

políticos. Trabalha os processos de mudança e transformação, a que são submetidas as 

organizações, e desenha o arcabouço para a compreensão das estruturas de poder e 

dominação que fazem do ambiente organizacional uma prisão psíquica.  

Esta releitura pode ter como marco conceitual uma sistematização dos fundamentos, 

princípios e paradigmas organizacionais estruturados anteriormente por Burrell e 

Morgan (1982). Nesse trabalho os autores organizam, em uma matriz de dupla entrada, 

as correntes dominantes do pensamento administrativo, classificando-as quanto à 

subjetividade e à objetividade. Neste intervalo identificam paradigmas de análise, que se 

distribuem (1) quanto aos processos de regulação, como os paradigmas interpretativos e 

funcionalistas, e (2) quanto aos processos de transformação e mudanças, afetos aos 

paradigmas humanistas radicais e estruturalistas radicais. O quadro 1 apresenta a 

abordagem de Burrell e Morgan (1982) de maneira bastante simplificada. 

Para os autores, o enfoque subjetivo da teoria das organizações atende aos interesses do 

paradigma humanista radical, apoiado nas visões individualistas, existencialistas e na 

teoria crítica. O subjetivismo contempla, ainda, o paradigma interpretativo, resumido na 

fenomenologia e na hermenêutica. 
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Quadro 1: Paradigmas Sociológicos de Burrell e Morgan 

Transformação Radical 

PARADIGMA HUMANISTA 

RADICAL 

Individualismo 

Existencialismo 

Teoria Critica 

PARADIGMA 

ESTRUTURALISTA RADICAL 

Marxismo 

Teoria Social Russa 

Teoria dos Conflitos 

 

 

 

SUBJETIVIDADE 

PARADIGMA 

INTERPRETATIVO 

Fenomenologia 

Hermenêutica 

PARADIGMA FUNCIONALISTA 

Teoria Integrativa 

Teoria dos Sistemas Sociais 

Teoria da Ação Social  

 

 

 

OBJETIVIDADE

Sociologia da Regulação 

Fonte: Burrell e Morgan (1982). 

Na escala objetiva dos paradigmas sociológicos de Burrell e Morgan (1982), estão 

presentes as vertentes do marxismo, da teria social russa e da teoria dos conflitos, afetos 

ao estruturalismo radical. O quadrante objetivo do paradigma funcionalista trata da 

teoria integrativa, da teoria dos sistemas sociais e da teoria da ação social ou 

interatividade. 

Ao comentar a estratégia de análise fundada no conjunto dos paradigmas da 

transformação radical e da sociologia da regulação, Burrell (1998) esclarece que o 

termo paradigma tem a pretensão de apresentar uma visão de mundo, como uma lei 

clássica e de consenso, para estabelecer o objeto de estudo em administração. Contudo, 

na visão do próprio autor, este pressuposto torna os paradigmas excludentes e penaliza a 

análise por impedir uma visão pluralista da sociedade e da própria ciência 

administrativa.  

Esta abertura foi capturada por Reed (1998) que, sem ignorar a necessidade de formular 

modelos analíticos, também propõe um modelo de interpretação dos fenômenos 

organizacionais, apresentados no quadro 2. 
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Quadro 2 : Narrativas Analíticas em Análise Organizacional 

Modelo de 
metanarrativa 
interpretativa 

Problemática 
principal 

Perspectivas 
ilustrativas/exemplos 

Transições contextuais 

Racionalidade Ordem Teoria das organizações clássicas, 
teoria científica, teoria da decisão. 

De Estado guarda-noturno 
a Estado industrial. 

Integração Consenso Relações humanas, neo-RH, 
funcionalismo, teoria da 
contingência/sistêmica, cultura 
corporativa. 

De capitalismo 
empresarial a capitalismo 
do bem-estar. 

Mercado Liberdade Teoria da firma, economia 
institucional, custos de transação, 
teoria da atuação, dependência de 
recursos, ecologia populacional, 
teoria organizacional liberal. 

De capitalismo gerencial 
a capitalismo neoliberal. 

Poder Dominação Weberianos neo-radicais, marxismo 
crítico-estrutural, processo de 
trabalho, teoria institucional. 

De coletivismo liberal a 
corporativismo 
negociado. 

Conhecimento Controle Etnométodo, símbolo e cultura 
organizacional, pós-estruturalista, 
pós-industrialista, pós-fordista e 
pós-moderno, teoria do ator-rede. 

De industrialismo e 
modernidade a pós-
industrialismo ou pós-
modernidade. 

Justiça Participação Ética de negócios, moralidade, 
organização behaviorista, 
democracia industrial, teoria 
participativa, teoria crítica. 

De democracia repressiva 
a democracia participativa 

Fonte: Reed (1998:65). 

O reconhecimento de que a sociedade e as ciências administrativas devem ser vistas de 

diversas maneiras traz consigo a preocupação de que o campo de estudos não seja 

engessado por conceitos estáticos e limitantes. Se, por um lado, esta assertiva permite 

liberdade de construção do pensamento administrativo, por outro, impede que conceitos 

e paradigmas sejam estabilizados e submetidos à pressão da revolução científica, com 

limites epistemológicos descritos, para sua evolução, transformação, estabilização, novo 

questionamento e mudança (KUHN, 1982). Talvez esta ambigüidade seja a chave que 

deixa os estudos organizacionais sempre abertos a novas inspirações, que processam seu 

gênio criativo apenas pela releitura do objeto em análise (BURRELL, 1998) e nunca pela 

construção de novos conhecimentos. A conseqüência dessa elasticidade faz com que a 
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teoria organizacional, na acepção de Kuhn (1982), não se enquadre como uma ciência 

normal, e muito menos como uma teoria em processo de revolução científica17. 

Esta condição, para além da inquietude causada pela repercussão de que a administração 

não tem um objeto exclusivo de análise ou de que não se constitui em ciência normal, 

também pode enriquecer o debate organizacional por atrair pensadores e cientistas 

sociais de diversos campos de formação. Exemplo disto é a apropriação que a teoria 

organizacional pode fazer do trabalho de Foucault (2004), notadamente das 

regularidades discursivas, construídas na busca de uma arqueologia do saber. 

No campo da história da administração, é possível traçar as sucessões lineares 

(FOUCAULT, 2004) dos movimentos prescritivos e explicativos, perseguindo a regressão 

em direção aos precursores do movimento administrativo e de sua racionalidade. A 

crença na possibilidade de novos entendimentos a partir do ato de se recontar os fatos 

estimula o processo descritivo para o sucessivo reordenamento e atualização do saber. 

Ao exaurir a maneira de se contar os processos organizacionais, pode-se evidenciar ou 

não a existência de continuidades ou rupturas. Todavia, a reprodução dos eventos que 

marcaram a teoria das organizações parece não atentar para as descontinuidades, 

beneficiando, pela lógica da repetição, a solidificação das estruturas fixas, 

contradizendo Foucault (2004), que aposta na transformação dos objetos, a partir da 

revisão de documentos históricos que podem gerar novos entendimentos. 

É, pois, com a crença de que os modelos analíticos existentes em teoria organizacional 

não podem contribuir para um estado de revolução científica (KUHN, 1982) que esta tese 

assume a liberdade e o risco de desfilar, em recorte bastante tradicional, os eventos que 

marcaram e ainda marcam os estudos organizacionais. Acrescente-se ao risco o fato de 

recontar episódios a partir do olhar de outros que já o fizeram, aproveitando a literatura 

administrativa sistematizada por Guerreiro Ramos (1989) e Prestes Motta e Vasconcelos 

(2002). Tais autores produziram documentos e discursos que, na lógica de Foucault 

(2004), são expressões do seu pensamento, da sua experiência ou mesmo da sua 

imaginação. Tais obras, portanto, são válidas para sustentar novos e velhos discursos de 

análise organizacional. 

                                                 
17 Para Kuhn (1982), uma ciência é normal quando há consenso e é aceita pelos teóricos. Em determinado 
momento, todavia, os questionamentos sobre a veracidade ou aplicabilidade de conceitos levam aos cortes 
epistemológicos, fazendo emergir novas crenças sobre fatos científicos. Este movimento é característico 
das revoluções científicas. 
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Reed (1998) atribui a Saint-Simon18 a iniciativa de observar mudanças de valores que 

estavam levando a sociedade moderna a se organizar, como contraponto aos conflitos 

sociais e às incertezas políticas do final do século XVIII.  Há uma crença na existência 

de uma lógica que levou a sociedade a aceitar e ser parte de um modelo organizacional 

construído racionalmente para solucionar conflitos coletivos. A organização da 

sociedade, fundamentada no desenvolvimento da capacidade técnica, passa a ser o fio 

condutor e o princípio comum de todos os estudos organizacionais desde o final de 

1700, coincidindo com os primeiros movimentos de urbanização e as descobertas que 

favoreceram a industrialização. 

Porém, há um consenso de que a literatura sobre teoria administrativa começou a ser 

sistematizada apenas no início do século XX. Essa elaboração tardia, contudo, não pode 

ignorar a existência dos métodos e das técnicas de organização do trabalho que foram 

desenvolvidos desde a Antigüidade, a exemplo da produção artesanal. A ausência de 

reflexão contínua sobre as práticas organizacionais ao longo do tempo, assim como a 

aceitação da organização como um instrumento para a solução dos conflitos sociais, 

contribuiu para que a ciência administrativa fosse modelada a partir do conteúdo de 

outras fontes de conhecimento do campo social, tais como história, psicologia, 

sociologia, antropologia, biologia e filosofia. Apesar de não poder ser enquadrada como 

uma ciência normal, na perspectiva de Thomas Kuhn (1982), o ponto de convergência 

dos diversos teóricos em administração é a visão da organização como um instrumento 

para a divisão racional do trabalho. 

É notória a crença de que a teorização na utilização de métodos racionais de trabalho 

tem como referência os estudos desenvolvidos por Taylor, em 1911, e Fayol, em 1925. 

Tais escritos são aceitos como precursores do pensamento administrativo, inaugurando, 

com a Escola Clássica ou Científica, a pesquisa em ciência das organizações e que tinha 

por fundamentos: ciência, em lugar de empirismo; harmonia, em lugar de conflito; 

rendimento máximo, em lugar de produção reduzida; desenvolvimento do trabalhador 

para aumentar a produtividade.  

Com base nessa fundamentação inicial, outros estudiosos passaram a se debruçar sobre 

os problemas que afetavam a organização do trabalho, inclusive tentando mapear as 

                                                 
18 Reed (1998) aponta Saint-Simon como o primeiro teórico organizacional. Simon observou o 
surgimento das organizações sociais onde cada indivíduo, ou grupo,  passava a ter uma função técnica e, a 
partir da lógica da sua organização, ocupava um lugar no sistema socioeconômico e na escala de 
autoridade, e desenvolvia tipos de comportamento racionalmente orientados. 
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relações entre os grupos formais, informais, chefes e subordinados. Segundo Prestes 

Motta (2002), em revisão a diversos autores, a partir da Escola Clássica o pensamento 

administrativo foi estratificado e estruturado de acordo com a concepção de escolas, 

sendo relevantes: a Escola de Relações Humanas, na década de 1920; o Behaviorismo, 

no pós-guerra; o Estruturalismo e a Teoria Geral dos Sistemas, nos anos de 1960; e a 

Teoria da Contingência, no limiar dos anos de 1970. Em comum, tais escolas 

demonstram preocupação em entender a racionalidade das organizações e os 

relacionamentos nelas mantidos, com vistas a tornar a administração cada vez mais 

eficiente19. 

De maneira geral, essas escolas ainda são tidas como marcos na teoria das organizações, 

embora novas correntes de pesquisa tenham surgido e passado a questionar sua visão 

mecanicista e fragmentada das necessidades humanas. Apesar de ainda serem bastante 

utilizados, os seus modelos, centrados no aumento da produtividade em detrimento da 

satisfação dos indivíduos, têm sido criticados e desmontados, sugerindo a revisão dos 

seus conceitos, até hoje aplicados indistintamente às organizações públicas, privadas e 

da sociedade civil. 

No Brasil, especial atenção deve ser dada à revisão da literatura administrativa feita por 

autores como Prestes Motta (2002) e Guerreiro Ramos (1989). Seus estudos, de 

natureza histórico-descritiva e analítica, resguardadas as peculiaridades reflexivas de 

cada um, apontam para a classificação das escolas de administração em modelos 

prescritivos, explicativos e mistos, como apresentado no quadro 3. 

                                                 
19 Em revisão bibliográfica, Prestes Motta (2002) comenta que entre os expoentes da teoria 
organizacional, do início do século XX aos anos de 1960, destacam-se: (1) Escola de Relações Humanas 
(FOLLETT, 1940; MAYO, 1968; BARNARD, 1938); (2) Behaviorismo (SIMON, 1947 e 1955; LIKERT, 1967; 
MASLOW, 1946; ARGYRIS, 1957); (3) Estruturalismo (WEBER, 2000; MERTON, 1965; SELZNICK, 1955; 
ETZIONI, 1961; BLAU, 1955); (4) Teoria Geral dos Sistemas (BERTALANFF, 1950 e 1956; LIKERT, 1967) e 
(5) Teoria da Contingência (LAWRENCE e LORSH, 1969; BENNIS, 1966; PARSONS, 1951 e 1960). 
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Quadro 3: Classificação das Escolas de Administração  
 

MODELOS 
 

ESCOLAS CONCEPÇÃO DA 
ORGANIZAÇÃO 

RELAÇÕES 
MANTIDAS 

SISTEMAS DE 
INCENTIVOS 

CONCEPÇÃO 
DA 

NATUREZA 
HUMANA 

RESULTADOS 

 ESPERADOS 

Administração 
Científica 

Formal Identidade de 
Interesses 

Monetários Homo 
Economicus 

Máximos  

PRESCRITIVOS 
Relações 
Humanas 

Informal Identidade de 
Interesses 

Psicossociais Homo Social Máximos 

Behaviorismo Sistema 
Cooperativo Aberto

Conflito 
Possível e 

Negociável 

Mistos – 
Monetários e 
Psicossociais 

Homem 
Administrativo Satisfatórios 

Estruturalismo Sistema Social 
Deliberadamente 

Construído 

Conflitos 
Inevitáveis e 
Muitas Vezes 

Desejáveis 

Mistos – 
Monetários e 
Psicossociais 

Homem 
Organizacional 

Máximos 

Teoria Geral 
dos Sistemas 

Sistema Aberto Conflito de 
Papéis 

Mistos – 
Monetários e 
Psicossociais 

Homem 
Funcional 

Máximos 

 

 

EXPLICATIVOS 

E MISTOS 

Teoria da 
Contingência 

Orgânica Matricial e 
Adocrático 

Participação Cooperativa Máximos 

3.1 – Abordagem tradicional: escolas de administração 

Escola de Administração Científica ou Escola Clássica 

Os pioneiros da racionalização do trabalho surgiram no início do século XX e são 

conhecidos como os fundadores da Escola de Administração Científica ou Escola 

Clássica. Prestes Motta (2002) situa o importante trabalho de Taylor e Fayol, e comenta 

que o primeiro interessava-se mais pelos métodos de racionalização do trabalho, 

enquanto Fayol utilizava uma análise lógico-dedutiva para estabelecer os princípios da 

boa administração. A clássica divisão das funções do administrador em planejar, 

organizar, coordenar, comandar e controlar é de Fayol (PRESTES MOTTA, 2002). 

No pensamento central da Escola Clássica, o bom administrador é aquele que planeja 

cuidadosamente suas atividades, organiza e coordena racionalmente o trabalho de seus 

subordinados, e comanda e controla as tarefas. 

Na visão da Administração Científica, o administrador tem como função primordial 

determinar a maneira certa de executar um trabalho e, segundo Taylor (PRESTES 

MOTTA, 2002), se essa maneira certa for descoberta e adotada, a eficiência do trabalho 

será maximizada. Para descobrir a forma ideal de trabalho, é preciso analisar a tarefa em 



 

 

31

suas diferentes fases e estudar os movimentos necessários à sua execução de modo a 

simplificá-los e reduzi-los ao mínimo. 

Para determinar a produção-padrão, Taylor (PRESTES MOTTA, 2002) partiu do 

pressuposto de que existem pessoas ideais para cada tipo de trabalho. Este, por sua vez, 

deveria ser estudado com a finalidade de descobrir-se o tempo necessário para a 

execução de cada atividade e a maneira correta de realização de uma determinada ação. 

Tal iniciativa pretendia estabelecer os movimentos e tempos-padrão para as tarefas, 

cabendo aos operários, apenas, a execução da atividade prescrita e sem discussão. 

Valendo-se dos padrões de produção fixados, seria possível ao administrador selecionar 

o indivíduo adequado (PRESTES MOTTA, 2002), cujo treinamento deveria ser facilitado 

em função da padronização das rotinas. Para melhor eficiência, caberia ao gestor 

exercer intensa supervisão sobre o processo. 

A Escola Clássica interessava-se apenas pelos aspectos formais da organização, na qual 

o trabalhador tinha um papel absolutamente passivo, e a busca de eficiência apoiava-se 

nos seguintes pressupostos: (1) divisão do trabalho para aumentar a produtividade da 

empresa; (2) agrupamento de tarefas em departamentos, de acordo com a semelhança de 

objetivos; (3) redução do número de subordinados por chefes e alto grau de 

centralização de decisões; (4) organização mais das tarefas do que dos homens. 

O sistema de incentivos adotado foi o monetário, em decorrência da suposição de que o 

homem era um ser eminentemente econômico, sendo justo pagar mais para quem 

produzisse mais. A Escola de Administração Clássica ou Científica colocou fora de 

discussão o problema do conflito, sustentando que a harmonia de interesses ocorreria 

naturalmente. Considerava a Administração uma ciência com princípios próprios, 

baseados, de um lado, na experiência científica do trabalho e, de outro, no método 

lógico-dedutivo para a gestão das atividades. Esses princípios foram criticados pela 

Escola de Relações Humanas. 

Escola de Relações Humanas 

O aparecimento da Escola de Relações Humanas está relacionado aos estudos realizados 

por professores da Academia Nacional de Ciências e às experiências desenvolvidas por 

cinco anos, a partir de 1927, por George Elton Mayo, na Western Eletric, de Hawthone, 

nos Estados Unidos (PRESTES MOTTA, 2002). Esses pesquisadores eram cientistas 

sociais e trouxeram para a administração a discussão dos temas moral, satisfação e 
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produtividade, que foram ampliados e bastante divulgados durante a crise econômica 

que abalou o mundo na década de 1930. 

A Escola de Relações Humanas utilizou-se do conceito de grupo primário20 já existente 

na sociologia, aplicando-o ao campo da administração. Os pilares conceituais adotados 

foram desenvolvidos a partir de três premissas básicas: (1) considerar o indivíduo um 

ser social, o homo social; (2) reconhecer a existência de grupos informais nas 

organizações e (3) compreender a mudança do nível de satisfação com a participação 

em processos de decisão. As principais características do modelo eram: o homem não 

pode ser reduzido a esquemas simples e mecanicistas; o ser humano é condicionado 

pelo sistema social e pelas demandas de ordem biológica; todas as pessoas possuem 

necessidades de segurança, afeto, aprovação social, prestígio e auto-realização. 

Em nome da busca de produtividade, a Escola de Relações Humanas tratou a motivação 

como um instrumento capaz de fazer o indivíduo trabalhar para atingir os objetivos da 

organização formal, desenvolvendo tipos de incentivos de natureza psicológica e social. 

Entre os incentivos, a participação nas decisões empresariais era recomendada com 

restrições e deveria variar de acordo com a situação e com o padrão de liderança 

administrativa adotado. A liderança eficaz, neste caso, possibilitava ao subordinado 

opinar sobre o próprio trabalho, contribuindo para seu aperfeiçoamento. O trabalhador 

deveria estar sujeito a um sistema de controle orientado por resultados e não por 

supervisão cerrada. 

A Escola de Relações Humanas, assim como a Escola Clássica, provavelmente em 

função do enfoque prescritivo, colocou fora de discussão o problema do conflito, 

sustentando que a harmonia de interesses poderia ser preservada pela administração 

mediante uma atitude compreensiva e terapêutica, capaz de eliminar as condutas 

individuais. 

De modo geral, o funcionamento da empresa foi colocado em segundo plano pela 

Escola de Relações Humanas. Sua pesquisa tinha como objeto o mapeamento da 

organização informal, entendida como o conjunto de relações sociais não previstas em 

regulamentos e organogramas. Esta abordagem procurava não reduzir o comportamento 

humano a um conjunto de reações mecânicas e automáticas, contrastando com os 

princípios basilares da Escola Clássica. 
                                                 
20 Grupo primário ou informal é constituído por um pequeno número de indivíduos que se comunica, 
entre si, de forma direta e freqüente. 



 

 

33

Escola Behaviorista 

A oposição à Escola Clássica, estimulada pela abordagem da Escola de Relações 

Humanas, foi reforçada pelo surgimento do Behaviorismo. Esta nova concepção da 

teoria administrativa teve a importante contribuição de Herbert Simon, com a 

publicação de Administrative Behavior, em 1947.  A abordagem behaviorista estava 

preocupada com os aspectos comportamentais das pessoas nas organizações, sobretudo 

com a sua motivação para o cumprimento de normas e regulamentos formais. 

Com esta ênfase, tratou dos aspectos da adaptabilidade dos indivíduos ao ambiente 

administrativo, bem como dos elementos que poderiam condicionar os processos 

decisórios de gestão. Ao priorizar as relações formais, abandonou a visão simplificada 

do “homem econômico”, substituindo-o pelo homem administrativo. Os behavioristas 

consideravam que o cumprimento de normas e regulamentos pelas pessoas decorria, 

entre os principais fatores, da aceitação da autoridade hierárquica, exercida por um 

superior designado, desde que este transmitisse suas ordens aos subordinados exercendo 

os seguintes tipos de autoridade: (1) por confiança: as pessoas aceitam orientações 

daqueles em que depositam grande confiança, em função de sua atuação anterior ou de 

sua reputação geral; (2) por identificação: as pessoas admitem a autoridade de pessoas 

com quem se sintam identificadas profissional, social ou afetivamente; (3) por sanções: 

as pessoas podem obedecer em função de recompensas ou por medo de punições; (4) 

por legitimação: as pessoas obedecem porque sentem que devem fazê-lo, em função de 

se sentirem obrigadas a seguir as regras impostas. 

A Escola Behaviorista admitia certo nível de conflitos entre as necessidades 

organizacionais e as individuais. Os conflitos de interesses eram considerados possíveis 

e negociáveis, sendo superados pela integração das necessidades individuais às 

organizacionais. Como decorrência da Escola de Relações Humanas, o Behaviorismo 

reconhecia a importância da organização informal no âmbito das empresas. Para os 

defensores dessa teoria, a organização era vista como um sistema cooperativo racional 

ou um sistema planejado de esforços cooperativos, no qual cada participante tinha um 

papel definido a desempenhar, assim como deveres e tarefas a executar. Os 

behavioristas incluíram em sua perspectiva as necessidades de incentivos monetários e 

de recompensas psicossociais, para a melhor atuação do homem administrativo 

(PRESTES MOTTA, 2002). 
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Estruturalismo 

O Estruturalismo, lastreado em um enfoque explicativo e analítico, considerava os 

problemas administrativos em relação à totalidade dos fenômenos organizacionais. Na 

teoria das organizações, a abordagem estruturalista tem seu marco inicial por volta de 

1961 e, apesar de apresentar rupturas com o pensamento da Escola de Relações 

Humanas, seu enfoque retornava a alguns pressupostos do humanismo da Escola 

Clássica (GUERREIRO RAMOS, 1989; PRESTES MOTTA, 2002). 

A concepção da natureza humana adotada pelos estruturalistas foi a do homem 

organizacional, movido por incentivos monetários e psicossocias. Por conceber a 

natureza humana como funcional, acreditavam que a sociedade moderna, 

industrializada, requeria pessoas cuja personalidade apresentasse traços de flexibilidade, 

de resistência à frustração, de capacidade de adiar as recompensas e portadoras de 

desejo permanente de realização. Os estruturalistas entendiam o conflito entre grupos 

como um processo social fundamental, considerado inevitável e, muitas vezes, 

desejável. 

O Estruturalismo reforça o conceito de organização como unidades sociais 

intencionalmente construídas, com objetivos explícitos, e impulsionadas por 

mecanismos que pretendem garantir a eficiência das atividades. Para Etzioni (1972), as 

organizações são caracterizadas por apresentar: (1) planejamento intencional para as 

divisões de trabalho, poder e responsabilidades; (2) existência de centros de poder para 

o controle de esforços e alcance de objetivos programados; (3) reordenamento da 

estrutura para adequação aos objetivos e aumento da eficiência; (4) substituição de 

pessoas em função das tarefas. Considerando que as organizações são instrumentos 

programados, Etzioni (1972) argumenta que os arranjos espontâneos ou tradicionais, 

como as tribos, os grupos étnicos, de amigos e as famílias, não podem ser considerados 

organizações. São estruturas sociais ou organizações sociais, e não devem ser 

confundidas com as unidades planejadas e estruturadas para atingir objetivos 

predeterminados.  

Na concepção estruturalista a organização era vista como um sistema social fechado, 

deliberadamente construído, mantendo permanente intercâmbio com as partes 

constituintes do seu ambiente interno. Nesta concepção, valorizavam-se as relações 

entre os diferentes segmentos organizacionais, departamentais e pessoais, formais e 

informais. Ao criticar o pensamento administrativo vigente, o Estruturalismo, emergente 
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no pós-guerra, marcou a aceitação da existência de fatores externos que influenciam a 

vida organizacional, abrindo uma pequena fenda para a percepção sistêmica das 

organizações. 

Teoria Geral dos Sistemas 

A teoria de sistemas abertos foi concebida pelo biólogo alemão Ludwing von 

Bertalanffy nos anos de 1950 e, de acordo com Reed (1998), foi incorporada aos 

estudos administrativos numa tentativa de explicar que determinadas situações externas 

fogem ao controle e podem ameaçar a sobrevivência das organizações. Segundo o autor, 

para a formulação da abordagem sistêmica foram importantes as pesquisas realizadas 

nas minas de carvão inglesas e na indústria têxtil indiana por E. L. Trist e A. K. Rice 

(REED, 1998). 

O pressuposto básico deste modelo era considerar a organização como um sistema 

aberto, recebendo insumos do ambiente, ou seja, importando energia e processando 

insumos, para transformá-los em produtos e devolvê-los ao ambiente como exportação 

de energia, repetindo o ciclo de eventos. O enfoque sistêmico estabeleceu a importância 

de considerar o ambiente como determinante da eficácia da organização, bem como das 

práticas administrativas na busca da eficiência, pois a estrutura organizacional também 

deveria estar em sintonia com o ambiente. A adaptação ao meio coloca-se como a 

característica mais importante do enfoque sistêmico, ao reconhecer que a sobrevivência 

das empresas depende da sua constante adequação ao ambiente institucional, sendo o 

ambiente mutável e imprevisível.  

Na abordagem sistêmica, a organização foi compreendida como um sistema social, 

interativo, que busca equilíbrio com a dinâmica do ambiente externo. Neste contexto, a 

concepção humana adotada foi a do homem funcional, atuante em uma estrutura 

ameaçada por variáveis externas incontroláveis e que permeavam o ambiente de 

incertezas. A Teoria Geral dos Sistemas, assim como o Estruturalismo e o 

Behaviorismo, tratou as recompensas psicossociais e econômicas como incentivos 

fundamentais para o trabalho. Neste particular, a abordagem sistêmica foi interpretada 

como estrutural-funcionalista (REED, 1998), predominando na teoria organizacional dos 

anos 1950 a 1970. Como um sistema aberto, as organizações deveriam dispor de dois 

subsistemas: o técnico e o social. 
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O subsistema técnico é o formado por recursos físicos e abstratos que dão suporte aos 

elementos estruturais da organização, como objetivos, divisão do trabalho, tecnologia, 

instalações, dimensionamento das tarefas e definição de procedimentos. O subsistema 

social, por outro lado, expressa o comportamento dos indivíduos e dos grupos, e 

manifesta-se nos relacionamentos formais e informais, na cultura, no clima, nas atitudes 

e na motivação. Em síntese, os pensadores das organizações sistêmicas ressaltaram a 

importância da compreensão dos papéis exercidos, normas e valores, principais 

componentes de um sistema social. A organização deveria se distinguir, porém, dos 

demais sistemas sociais pelo seu alto nível de planejamento e controle. 

Mesmo reconhecendo que, como sistemas abertos, as organizações são influenciadas 

por variáveis dos ambientes externo e interno, pela personalidade dos indivíduos e pelas 

relações interpessoais mantidas, Reed (1998) comenta que esta abordagem tratava os 

processos administrativos sem considerar aspectos políticos. Vigorava a crença de que 

um projeto organizacional eficaz seria suficiente para homogeneizar valores, integrar 

objetivos e controlar as possíveis deformações entre as necessidades individuais e os 

interesses organizacionais (MORGAN, 1996). 

Teoria Contingencial 

Devido às possibilidades de observar a organização do ponto de vista sistêmico e ao 

grande número de contribuições para o desenvolvimento multidisciplinar desta teoria, 

alguns estudiosos decidiram centrar seus esforços de pesquisa apenas nas variáveis de 

maior impacto no desenho organizacional. Desta forma, a variável selecionada foi a 

estrutura administrativa, com ênfase nos mecanismos de funcionamento da empresa. O 

recorte na estrutura e no funcionamento recebeu o nome de enfoque contingencial, 

sendo derivado da amplitude sistêmica. A sistematização da nova teoria teve origem nos 

estudos realizados por Joan Woodward que, a partir de 1953, estudou cerca de 100 

empresas industriais inglesas (REED, 1998). 

Woodward (REED, 1998) concluiu que os chamados princípios clássicos de organização, 

com a separação entre órgãos-fins e órgãos-meios, baseados em comunicações escritas e 

estruturados em cadeia de comando, eram aplicáveis apenas às empresas que usavam 

tecnologia de produção em massa ou em grande escala. Nas demais entidades, voltadas 

para a produção por processo contínuo ou por encomenda, tais princípios não eram 

válidos; ao contrário, nestas empresas havia mais comunicação verbal que escrita, e 
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pouca separação entre assessoria e linha. Em muitas, os gerentes de produção 

desempenhavam simultaneamente funções de assessoria, e o controle operacional era 

mais reduzido. 

Assim, foi demonstrado que as diferenças na tecnologia de produção propiciavam 

modelos específicos de estruturas organizacionais. Em outras palavras, a tecnologia 

passou a ser a variável determinante da estrutura e, também, do comportamento 

organizacional. Embora haja opiniões contrárias às conclusões a que chegou J. 

Woodward (REED, 1998), sua pesquisa continua sendo um divisor de águas no campo 

da teoria das organizações. 

Correspondendo às conclusões de Woodward, Affred Chandler publicou, em 1962, o 

resultado de sua análise de natureza bibliográfica, abrangendo dezenas de empresas 

norte-americanas, durante cerca de um século. Afirmou que a estrutura organizacional 

depende da estratégia adotada pela firma, isto é, das diretrizes adotadas com vistas ao 

seu crescimento ou à sua diversificação. Demonstrou, desta forma, que a estrutura 

funcional centralizada tinha sido substituída, em muitas empresas, pela estrutura 

descentralizada, como conseqüência da necessidade de adaptação a um meio ambiente 

instável e a uma estratégia de negócios mais dinâmica ou mais variada. A estrutura 

deveria adaptar-se de acordo com as limitações e circunstâncias momentâneas do 

ambiente externo, tais como recessão econômica, perda ou expansão de mercados e 

crise energética do petróleo (REED, 1998). 

Em resumo, a palavra de ordem do enfoque contingencial era a adaptação permanente 

do desenho organizacional às condições do meio ambiente ao qual a organização é 

dependente. O desenvolvimento desta teoria contou, ainda, com os resultados das 

pesquisas realizadas por Bums e Stalker (REED, 1998) ao examinarem os estilos 

gerenciais de 20 firmas industriais inglesas. Esses estudiosos perceberam que havia uma 

correlação entre certos fatores ambientais, a exemplo de mudanças tecnológicas e 

mercadológicas, e a estrutura organizacional. Constataram, assim, que o maior ou 

menor grau de incerteza ou de certeza sobre o ambiente acarretava a adoção de um 

modelo mais formal ou menos formal de estrutura organizacional. 

Deste modo, foram identificados dois sistemas divergentes de modelo organizacional, 

aos quais Bums e Stalker denominaram de mecanicista e orgânico (REED, 1998). O 

modelo orgânico resultava da adaptação às condições instáveis do ambiente e 

destacava-se por apresentar estruturas organizacionais flexíveis, processo decisório 
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descentralizado, contínuas mudanças e redefinições das tarefas em virtude da 

necessidade de interação dos trabalhos individuais com as tarefas da empresa como um 

todo. Enfatizava, ainda, as comunicações laterais. Por outro lado, o modelo mecanicista 

se ajustava às condições ambientais mais estáveis, isto é, àquelas que apresentavam 

baixo nível de incerteza. Este desenho caracterizava-se por maior rigidez na hierarquia 

de autoridade, grande ênfase nas regras e normas de procedimentos por escrito, e 

elevada centralização das decisões, com predominância das comunicações de cima para 

baixo, do chefe para o subordinado. 

Em síntese, demonstraram que o modelo mecanicista, menos flexível, estava estruturado 

nos princípios e normas preconizados pela Teoria Clássica, ao passo que o modelo 

orgânico apoiava-se nos princípios humanísticos do movimento comportamentalista, da 

Escola de Relações Humanas. Também merece destaque a pesquisa de Lawrence e 

Lorsch (REED, 1998), que fizeram a comparação de 10 empresas americanas, 

pertencentes a diferentes mercados. As variáveis analisadas foram as que promoviam a 

segmentação e a integração das funções organizacionais. A diferença entre as empresas 

estudadas estava nos órgãos que executavam atividades especializadas; em comum, 

apresentavam preocupação com a integração e a coordenação dos diferentes setores.  

Concluíram que a estruturação de cada um dos subsistemas ou departamentos 

observados variava de acordo com o maior ou menor grau de certeza existente no 

respectivo ambiente. Assim, os departamentos ligados à produção tendiam a ser os mais 

formalizados, enquanto os de pesquisa apresentavam maior flexibilidade organizacional, 

ficando os de vendas entre os dois, sendo menos estruturados que os de produção e mais 

estruturados que os  setores de pesquisa. 

No conjunto das contribuições de estudiosos, cabe ressaltar ainda a pesquisa de Hall 

(REED, 1998), que permitiu evidenciar a correlação entre algumas das características do 

modelo burocrático de Max Weber, notadamente a  autoridade hierárquica, divisão do 

trabalho com base na especialização, normas e deveres bem definidos e procedimentos 

escritos, e os órgãos internos das empresas – departamentos.  

Hall percebeu que, quanto maior o grau de uniformidade, de rotinização e repetitividade 

das tarefas, maior a obediência ao modelo burocrático weberiano (REED, 1998). Para 

superar essa realidade, mais afeta à Escola Clássica, a visão contingencial afastava-se da 

prescrição de normas e regulamentos, defendendo a tese de que a estrutura é dependente 

das condições ambientais. Embora sem apostar em modelos excludentes, aceitando a 
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convivência de desenhos organizacionais diferenciados ao modelo burocrático, na 

opinião de Reed (1998), os contingencialistas apresentaram a estrutura adocrática de 

Alvin Tofler; o modelo matricial de Koontz e a estrutura orgânica, descrita por Burns e 

Stalker. 

Com a preocupação de esclarecer as conexões e as divergências entre as diferentes 

escolas que compõem a abordagem tradicional da teoria das organizações, Aktouf 

(1996) conclui que todas as correntes ainda são norteadas pelos pressupostos da Escola 

Clássica, sintonizadas pelas coordenadas lançadas por Fayol, em 1916, referentes a 

planejar, organizar, dirigir e controlar. O que muda, entre elas, é apenas a ênfase de 

análise. Assim, ao deslocar a análise da divisão de trabalho para a especialização de 

tarefas, as estruturas de poder e hierarquia não são abandonadas; da mesma forma, ao 

introduzir novos mecanismos para correlacionar objetivo e estrutura organizacional, os 

estudiosos em administração ainda guardam a pretensão de cientificar os 

relacionamentos, de especializar o trabalho e de maquinizar os indivíduos. 

Na atualidade, não se pode ignorar que a abordagem tradicional da teoria organizacional 

tem sido encapsulada sob o conceito de organização fordista, concebido no pós-guerra. 

O fordismo é caracterizado pela produção em massa de bens de consumo duráveis, 

fabricados em grandes corporações, mantendo o modelo taylorista da rigidez dos 

métodos de trabalho e de funcionamento baseado em rigorosos sistemas de 

planejamento, supervisão direta e controle da produção. Para Corò (2002), o fordismo 

também consolida a participação do Estado no desenvolvimento econômico e nas ações 

compensatórias do welfare state, apostando no planejamento de longo prazo.  

Como um contraponto ao modelo fordista, no final do século XX desponta o modelo 

organizacional tratado como pós-fordista, por introduzir sistemas mais flexíveis de 

trabalho e estimular a cooperação, pela formação de grupos ad hoc, para a execução de 

tarefas temporárias ou permanentes.  Outra característica do modelo pós-fordista é o 

rompimento com o predomínio da grande empresa, incentivado pelas inovações 

tecnológicas que permitem a produção complementar, com a integração de pequenos 

empreendimentos, para a produção associada, porém dispersa no território em diferentes 

unidades fabris.  Desta forma, a produção concretiza-se com a identificação de sistemas 

produtivos pulverizados, mas que guardam identidade técnica e flexibilidade social 

(CORÒ, 2002). 
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3.2 – Estudos críticos em administração 

Nos últimos anos, notadamente a partir da década de 1970 (CLEGG e HARDY, 1998), os 

estudos organizacionais têm sido alimentados pela disseminação de bibliografias que 

sistematizam a produção teórica e a apresentam segundo uma perspectiva crítica21 e não 

apenas histórico-descritiva. Davel e Alcadipani (2003) apontam que os Estudos Críticos 

em Administração (ECA) ainda são pouco difundidos no Brasil e, apesar do espírito 

precursor de Guerreiro Ramos (1989)22 e da contribuição de Bertero, Caldas e Wood Jr. 

(2005), a literatura especializada brasileira continua centrada nas abordagens 

funcionalistas e positivistas, perpetuando os modelos organizativos ideais e racionais, 

assim como os seus componentes de dominação, controle e desigualdade. 

Os Estudos Críticos - Critical Management Studies - têm contribuído para abalar tais 

enfoques tradicionais de análise e gestão administrativa. Foram consolidados nos anos 

1990, quando teóricos anglo-saxões passaram a introduzir variáveis subjetivas para a 

compreensão das questões organizacionais (CLEGG e HARDY, 1998). O desenvolvimento 

desta disciplina, no final do século XX, veio permitir a reflexão e o questionamento do 

grau de idealização existente no interior das organizações. Enfatiza os fatores que 

interferem ou impedem a autonomia e a responsabilidade dos indivíduos, sem 

preocupação com a generalização de causas ou efeitos dos problemas organizacionais. 

Estes são observados a partir das práticas administrativas, bem como das teorias e 

discursos temporários que modelam o cotidiano e a práxis organizacional. 

Assim sendo, nem todas as formas de crítica organizacional, mesmo as que expõem os 

problemas instrumentais ou as que buscam soluções para o vácuo existente entre o ideal 

e a prática corporativa, podem ser consideradas ECA. Baseados na revisão conceitual de 

Fournier e Grey (2000) e Alvesson e Willmott (1992), para Davel e Alcadipani 

(2003:74) os parâmetros que identificam e delimitam os ECA são: “(1) a promulgação 

de uma visão desnaturalizada da administração, (2) intenções desvinculadas de 

performances e (3) um ideal de emancipação”. 

                                                 
21 São exemplos deste legado as contribuições trazidas por Aktouf (1996); Bauman (2000, 2003); Burrell 
(1998); Burrell e Cooper (1994, 1998a, 1998b); Burrel e Morgan (1982); Clegg (1989, 1999); Enriquez 
(1996, 1997); Fischer (1993); Foucault (2004); Fridman (2002); Guerreiro Ramos (1989); Habermas 
(1999, 2002); Hall (2001); Kumar (1997); Maturana e Varela (1980, 1995); Parker (1992); Reed (1999); 
Sennett (1999, 2001); Spink (2000); Wheattley (1992). 
22 Ver a proposta da criação do Paradigma Paraeconômico, de Guerreiro Ramos (1989). 
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No primeiro caso, as organizações são tratadas como entes abstratos e móveis, cuja 

existência está necessariamente vinculada ao contexto histórico e às relações de poder 

que suportam a realidade organizacional. Neste sentido, as organizações passam a ser 

vistas como uma construção sócio-histórica, e não como um artefato natural, científico e 

racional. Para os ECA, organizações são produtos de escolhas, que podem ser 

temporárias, tornando-se possível e fundamental saber como são formadas, 

consolidadas e transformadas no interior e no exterior (DAVEL E ALCADIPANI, 2003). 

O segundo parâmetro que delimita os ECA dá ênfase à separação entre intenção e 

performance. Em síntese, não há preocupação com a relação entre custo e benefício, 

medida nas teorias funcionalistas e positivistas em função do desejo de que poucos 

inputs gerem grandes e lucrativos outputs. Este parâmetro invoca os escritos críticos de 

Guerreiro Ramos (1989) sobre o caráter das organizações mercantis que valorizam os 

meios, em função dos fins calculados, para a geração de lucro e retorno econômico. 

Diferente dessa visão instrumental, que coloca o conhecimento a serviço da eficiência, 

da eficácia e da lucratividade, os ECA não se ocupam do desempenho econômico, mas 

ressaltam a importância do ser humano e a necessidade de promover a emancipação das 

pessoas nos sistemas de opressão organizacional. 

O terceiro parâmetro dos ECA, tratados por Davel e Alcadipani (2003), volta-se para o 

estímulo à participação das pessoas nos processos decisórios da organização. Objetiva 

conscientizar os membros das corporações para a importância da participação na 

ampliação da autonomia e responsabilidade individual e coletiva. A autonomia permite 

a produção de julgamentos e a visão dos sistemas de opressão no interior das 

organizações. Dessa consciência resultam processos de mudança, onde trabalhadores 

alcançam a emancipação e responsabilidade diariamente, em função da própria prática 

organizacional. 

A abordagem dos ECA aposta que é no cotidiano da organização que está a 

possibilidade de mudanças efetivas e de transformação dos modelos de opressão, 

dominação e exclusão que impedem o desenvolvimento individual e coletivo das 

pessoas. Tende a estimular processos de participação e democratização, para o 

desenvolvimento da capacidade de reflexão e emancipação de indivíduos. Os ECA, de 

modo geral, buscam introduzir nas organizações contemporâneas mecanismos que 

tornem as pessoas mais autônomas e menos vulneráveis aos processos de dominação e 

opressão pela subordinação. O quadro 4 apresenta as dimensões e componentes 
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indispensáveis para a configuração dos ECA, a partir da síntese elaborada por Davel e 

Alcadipani (2003). 

Quadro 4 - Fronteiras, Dimensões e Componentes dos Estudos Críticos em 

Administração 

FRONTEIRAS DIMENSÕES COMPONENTES CENTRAIS 

 Visão desnaturalizada Organização vista num contexto histórico-
social. 

 Não se preocupa com 
a performance 

Sucesso organizacional não é medido pelo 
desempenho econômico, eficiência e 
eficácia. 

Parâmetros 

Intenção 
emancipatória 

Participação para garantir autonomia e auto-
reflexão. Revela os tipos de exploração, 
dominação e controle nas organizações.  

Estruturalista radical Pautada na compreensão do totalitarismo, 
pois a realidade social independe das  
afirmações do cotidiano. Considera as 
estruturas sociais e organizacionais 
duradouras e permanentes, estando sempre 
em contradição e antagonismo entre si. As 
crises políticas ou econômicas são 
importantes para a transformação de uma 
totalidade em outra. Os sistemas totalitários 
se alternam, porém permanecem totalitários. 

Paradigmas 

Humanista radical As organizações devem ser entendidas em 
função do seu lugar dentro de um contexto 
total, nas formações sociais. São concretas e 
pesadas realidades e independem da 
consciência que as pessoas têm delas, pois as 
contradições existentes na sociedade se 
tornam visíveis nos sistemas e organizações 
de produção. As formas organizacionais 
somente mudam quando há mudanças nas 
relações, provocadas por crises sociais. 

Tradição modernista Desenvolvida no âmbito do marxismo, do 
neomarxismo e da Escola de Frankfurt. 

Pós-analítica Correntes do pós-estruturalismo e pós-
modernismo.  

Base 
epistemológica 

Feminista e igualitária Teorias que identificam a opressão feminina 
e formas de desigualdade nas organizações. 
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Quanto aos parâmetros, as contribuições dos ECA caminham no sentido da revisão 

necessária para dar visibilidade a aspectos não tratados nas fronteiras que delimitaram 

os estudos organizacionais difundidos ao longo do século XX. O entendimento das 

organizações desloca-se das preocupações com o alinhamento das estruturas aos 

ambientes interno e externo, e declara que as aspirações das pessoas não são 

necessariamente vinculadas aos objetivos empresariais. Os ECA ressaltam a dor 

humana decorrente das frustrações e do aprisionamento da alma no contexto da 

perversidade organizacional, inibindo a emancipação do indivíduo (ENRIQUEZ, 2000).  

Os paradigmas que suportam os ECA estão referenciados no trabalho antológico de 

Burrell e Morgan (1982), notadamente nas abordagens sobre o estruturalismo radical e o 

humanismo radical. O estruturalismo radical resulta das críticas às sociedades 

contemporâneas, totalitárias, que provocam contradições e crises socioeconômicas, 

estimulando, no longo prazo, transformações violentas na sociedade. Para o 

estruturalismo radical, o capitalismo representa um novo modo de organização social e 

de produção, reconhecido pelas formas de opressão, repressão e servidão do ser 

humano. Os interesses das pessoas que detêm o poder e das sem poder são considerados 

inconciliáveis, sendo esperadas transformações sociais pela via do confronto violento, 

onde se instala um outro tipo de totalitarismo. 

O paradigma humanista radical apresenta uma abordagem subjetiva das organizações 

(BURRELL E MORGAN, 1982). Trata a natureza humana como voluntarista, com 

autonomia para exercer livre arbítrio, amparado por sistemas normativos não realistas. 

O paradigma assume a crença no equilíbrio de poder e no compromisso da sociedade 

com os sistemas de coesão social, solidariedade, reciprocidade, cooperação e integração, 

como formas de transcendência das limitações no mundo social. Os humanistas radicais 

acreditam que o indivíduo, através da autoconscientização, pode criar e transformar a 

sociedade na qual vive. De maneira dialética, apostam que o desenvolvimento depende 

da solução dos conflitos entre o mundo natural e o social. Neste enfoque, normas e 

valores precisam ser internalizados, em processos interativos para superar as distorções 

comunicativas (HABERMAS, 1999), subjacentes ao trabalho, considerado forma 

dominante da ação social na sociedade capitalista industrializada. 

A base epistemológica, ou seja, o estoque de conhecimento utilizado nos estudos 

críticos tem referências na tradição modernista de autores da Escola de Frankfurt. 

Fundamenta-se, também, nas dimensões pós-analíticas e nas discussões lastreadas na 
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indignação pelo acirramento da exclusão social, pautada na indiferença aos grupos 

minoritários e suas conseqüentes dificuldades em acessar as oportunidades de 

desenvolvimento econômico-social e os direitos de cidadania. 

A teoria crítica, de tradição modernista, é referenciada na dialética do esclarecimento de 

Adorno e Horkheimer (1985), e tem sido utilizada na investigação dos impactos da 

mercantilização e da industrialização da cultura.  O desenvolvimento da teoria crítica, 

sobretudo a incorporação da ação comunicativa de Habermas (1999), permite o 

aprofundamento destas questões. Aporta recursos analíticos para o entendimento dos 

sistemas de inteligência das organizações, notadamente os que têm seus interesses 

definidos por sistemas cognitivos de características políticas e personalísticas. 

A base epistemológica pós-analítica referencia as correntes do pensamento pós-

estruturalista e  pós-modernista. Guarda, entretanto, o dilema central da teoria crítica 

que, desde os anos de 1930 (ANDERSON, 1999), considera que o processo de 

desenvolvimento das forças de produção depende dos mecanismos perversos que 

direcionam o progresso da sociedade. Este progresso tem induzindo a um novo estágio 

nas relações sociais de produção, a partir da ampliação do sistema técnico de dominação 

da natureza humana e ambiental.  

Os pós-modernos advogam a revisão das relações sociais de produção com base em 

uma ampla pesquisa empírica interdisciplinar, integrando as disciplinas de conteúdo 

histórico-materialista com a filosofia política. Segundo Honneth (1991), os precursores 

do pós-modernismo acreditavam que a relação metodológica entre a filosofia da história 

e a pesquisa interdisciplinar seria o instrumental para a investigação do conflito entre as 

forças produtivas e as relações de produção. A interdisciplinaridade permitiria entender 

a irracionalidade que impede as classes sociais de perceber sua passividade frente aos 

reais interesses dominantes. Tais interesses, como quistos do sistema capitalista 

dominante, produzem seres submissos, moldados em estruturas que formam o caráter 

dos indivíduos, regulando sua percepção para impedir a integração social. 

Em síntese, o argumento pós-estruturalista explicita a estruturação funcionalista da 

sociedade, dominada pelos interesses de produção. Para abalar esta epistemologia, os 

estudiosos apontam a necessidade de estudos empíricos para a promoção da integração 

social, alcançada pela prática da comunicação política dos grupos e dos organismos 

coletivizados. Por outro lado, a seqüência do argumento anuncia que a nova ordem 
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social firma-se nos compromissos da sociedade, com suas instituições representativas, 

constituídas de diferentes grupos. 

Os grupos mantêm a almejada ordem social firmando acordos passageiros, pois seus 

interesses são mutáveis. Logo, o pós-estruturalismo admite que os acordos, para a 

manutenção da ordem social, são jogos dos grupos que, em determinados momentos, se 

impõem por deter o poder da força e cooptação. Desconstroem, desta forma, a 

legitimidade da ordem social na medida em que não há consenso entre os grupos, e sim 

um processo de submissão e sujeição ao poder. A dominação é, em resumo, a 

predominância de uma ordem totalitária, que pode ser substituída por outra ordem 

totalitária, fruto do jogo entre grupos de interesse divergentes. 

Apesar de utilizar uma linguagem diferenciada, os pós-estruturalistas e os pós-

modernistas fazem um questionamento sem fronteiras ao sistema de dominação, sem 

apresentar, todavia, alternativas ao modelo. Esta falta de propostas, assim como o fato 

de centrar seus argumentos na crítica ao funcionalismo, para Honneth (1991), mostra a 

fragilidade da crítica pós-analítica e de seus expoentes, constituídos de um fechado 

grupo de pensadores e pesquisadores. 

Para Honneth (1991), Walter Benjamin é um dos precursores da crítica pós-analítica. 

Contribuiu para a discussão pós-funcionalista e pós-estruturalista ao trazer para a cena 

do estruturalismo determinista sua percepção sobre os efeitos da cultura massificada na 

sociedade, apesar de inicialmente concordar com a visão de Adorno e Horkheimer 

(1985) de que a cultura de massa iria destruir a arte pela tecnologia da reprodução e 

transformação do observador em consumidor, distanciado da estética criativa pela 

alienação e passividade. Benjamin (HONNETH, 1991) reconstruiu seu pensamento ao 

considerar a possibilidade da arte como uma experiência coletiva, com conteúdos 

comuns, favoráveis à integração social e à criação de significados compartilhados para a 

vida social. 

Na base epistemológica da pós-modernidade, os discursos estão assentados em uma 

forma diferenciada de olhar o mundo, o velho mundo, a partir da desconstrução dos seus 

valores de sustentação. Lyotard (1986) é considerado um artesão do novo pensamento e 

sua principal contribuição é explicitar a decadência das crenças na idéia de verdade 

generalizada e da natureza da ciência moderna, impactada pelas transformações 

tecnológicas sobre o próprio saber. O autor ousa conceituar o pós-moderno como o 

conjunto das transformações ocorridas para a fundação da sociedade pós-industrial. As 
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mudanças mais significativas são observadas nos novos modos de produção cultural e 

sua massificação, afetando valores morais e comportamentos consolidados, desnudando 

a crise de aceitação de conceitos como razão e sujeitos de direitos. Desconstrói a crença 

na emancipação desses sujeitos, no totalitarismo absoluto e na generalização da verdade 

e do progresso.  

Desta forma, conceitos inquestionáveis no mundo moderno23 perdem a legitimidade 

diante dos cenários mutáveis produzidos pela informática e cibernética, fazendo ruir a 

ciência que herdara do Iluminismo o papel de ser auto-referente na construção do 

conhecimento, fundamental para a emancipação e a geração de riquezas. O pós-

moderno desordena o axioma do Iluminismo e mostra que sem riqueza não há 

conhecimento. A riqueza está na quantidade de informações e a ciência é colocada 

como a organizadora, armazenadora e distribuidora de informações e não mais como a 

unidade de produção de conhecimento. A ciência, como verdade, cede lugar ao 

desempenho medido nas organizações pela relação custo e benefício; pela atenção dada 

ao presente; pelo distanciamento entre inteligência e emoção. 

O processo demolidor pós-moderno tem na arquitetura, stricto sensu, a orientação da 

narrativa discursiva. A arquitetura, e seus elementos físicos e materiais, é tratada como 

fenômeno que cria, restringe, formata, adapta, destrói e recompõe espaços. Neste 

sentido, de acordo com Wigley (1996), a desconstrução volta-se para o que já existe, 

para o edificado, o velho, o antigo, o familiar. A aplicação desta narrativa no campo dos 

estudos organizacionais perde os elementos concretos que constituem a arquitetura. O 

espaço a ser demolido é imaterial, pois os relacionamentos afetos às organizações, 

inclusive a societária, são assentados em subjetividades. Seus pilares estão 

permanentemente em mutação, como os mil platôs de Deleuze e Guattari (1995), 

fincados em materiais instáveis, em buracos negros, como corpos geológicos sem 

órgãos.  

                                                 
23 O pensamento pós-moderno trata com ironia e incredibilidade os valores da sociedade moderna, 
originados no Iluminismo, como a dialética do espírito, a hermenêutica do sentido, a emancipação do 
sujeito, a justiça universal, as regras de consenso e o desenvolvimento da riqueza. O pós-moderno aporta 
sua narrativa no saber, nas teorias lingüísticas, nos jogos de linguagem, na inteligência artificial, nos 
bancos de dados, na informática e na cibernética. Busca o domínio da informação, numa sociedade pós-
industrial, informatizada, onde a força de produção e o poder estão no saber. O saber é mercantilizado e, 
quanto maior o acervo de saber, maiores o poder e a capacidade de comercialização do saber (LYOTARD, 
1986). 
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Kumar (1997) reflete que a idéia de pós-modernidade apaga as fronteiras entre os 

espaços político, econômico, social e cultural que existiam na sociedade moderna24.  

Essas dimensões eram subsistemas sociais de certa forma autônomos e independentes, a 

exemplo do caráter utilitário atribuído ao sistema econômico, em contraposição aos 

esquemas de qualidade, prazer e expressividade das relações familiares. A sociedade 

moderna e mesmo a sociedade tradicional são fragmentos que praticam um exercício de 

integração funcional. O pós-modernismo critica esta estratificação, por não acreditar 

que conceitos intercambiáveis possam ter tratamento isolado, com liberdade e 

flexibilidade, a partir de um conjunto central de valores. Tais valores são questionados 

porque as forças controladoras e orientadoras, do aparato moderno, não conseguem 

mais dar forma e significado à sociedade. A teoria pós-moderna não nega o pluralismo e 

a diversidade da sociedade contemporânea, entretanto refuta a linha divisória que pode 

gerar uma sociedade influenciada apenas pela economia, mesmo a marxista; pela 

política; pela cultura, história e tradição. Tais segmentos são tratados, na visão pós-

moderna, como uma massa informe, não linear. 

Esta dificuldade em reconhecer os limites, trabalhar objetos de análise com 

racionalidade e objetividade, interfere na própria conceituação do pós-moderno. O que 

tem vigor, nessa era, é o desprezo, o constrangimento e a ironia por qualquer forma de 

ortodoxia (KUMAR, 1997).  Não cabe utilizar classificações modernas para uma 

sociedade conectada pela informação, sem referência física de espaço e configurada 

como comunidade cibernética que se organiza em grupos de interesse, que se fazem, 

desfazem e refazem, com as infinitas possibilidades da informática e dos veículos de 

comunicação. A sociedade pós-moderna decide a qual grupo pertence. 

Nas cidades, nas empresas e nas residências, a ocupação de um mesmo espaço físico 

não impede que os indivíduos sejam afetados pela trama do silêncio, com substituição 

dos contatos primários pelo afastamento afetivo. A pós-modernidade traz para as 

pessoas o sentido de pertencimento para além das fronteiras físicas do espaço 

compartilhado. O grupo dispensa vivências cotidianas, pois seus membros pertencem a 

uma família global, cosmopolita, constituída de internautas que se plugam e desplugam 

de acordo com afinidades temporárias.  O ambiente de trabalho, o campo do prazer e o 

espaço doméstico fundem-se na medida em que pessoas diferentes buscam seus iguais. 
                                                 
24 Kumar (1997) ressalta que a teoria pós-moderna não se preocupa com as diferenças conceituais entre 
modernidade, de conteúdo político ou ideológico, e modernismo, de domínio cultural e estético. Portanto, 
pós-modernidade e pós-modernismo são tratados indistintamente como sinônimos. 
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O processo de produção assume a determinação das suas próprias necessidades, criando 

culturas organizacionais (CHAN, 2000) e arquiteturas convenientes para a oferta de bens 

e serviços de massa. 

A compulsão pós-moderna para o indeterminado rejeita o ser humano como centro do 

controle racional (COOPER e BURRELL, 1988). Ressalta o indiferente, o afrouxamento 

dos vínculos sociais, o estreitamento de laços fora do espaço físico. O real 

desconstruído passa a ser substituído pelas representações (GERGEN e THATCHENKERY, 

1996) e o pode tudo, testado como um antivalor, tem gerado uma sociedade aflita, sem 

parâmetros para a contestação da própria existência e para a transformação sociocultural 

que faz a diferença entre as gerações. A natureza dos vínculos sociais e organizacionais 

sofre transformações a cada momento, sendo comuns os esforços para apresentar o grau 

de fragmentação e de fluidez do mundo contemporâneo, dominado pelas incertezas das 

relações de conhecimento e poder, e pelo império das exigências dos sistemas técnicos, 

informacionais e de comunicação de massa (ALVESSON e DEETZ, 1998). 

Finalmente, a base epistemológica para os estudos feministas e igualitários está 

condensada nas teorias que identificam a opressão da mulher nas organizações (ver 

quadro 4). Embora as questões de gênero remetam ao processo de dominação 

masculina, o aprofundamento do assunto tem revelado uma diversidade de posições e 

reivindicações que passam pela revisão do papel histórico da mulher na sociedade. A 

ponte para esta travessia é difusa, e várias das reivindicações, como a pós-moderna, 

tentam buscar o tratamento feminino igualitário, com respeito à diferença física e 

psíquica que há  entre os sexos. 

Apesar de a discursividade das questões de gênero ser tratada na teoria crítica, é 

inegável que a trajetória dos estudos feministas e de feminilidade é orientada pelos 

valores modernistas e iluministas, notadamente os que são colocados na esteira da razão 

da emancipação. Calás e Smircich (1998) apresentam uma interessante revisão da 

literatura sobre o tema e percebem que o enfoque da desigualdade de gênero é 

diferenciado em função do enquadramento dos problemas, revelando que a base 

epistemológica de sustentação dos estudos feministas e igualitários já dispõe de um 

vocabulário extenso e representativo. 
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3.3 – Teoria da delimitação dos sistemas sociais 

Como observado nos itens anteriores, ao longo do tempo, o estoque de conhecimento 

em administração tem favorecido o estudo de uma modalidade de empreendimento 

bastante coerente com a sociedade moderna, as organizações centradas no mercado. 

Para Guerreiro Ramos (1989), essa ênfase decorre do fato de que a epistemologia das 

ciências sociais, da qual deriva a teoria das organizações25, está fundamentada numa 

racionalidade de tipo instrumental26 ou formal. Esta racionalidade é disseminada em 

uma sociedade em que o padrão econômico determina a alocação da mão-de-obra e cujo 

foco central é a melhor utilização dos recursos para o alcance de fins calculados. 

Como as unidades econômicas não esgotam todas as possibilidades de arranjo dos 

sistemas sociais, parece relevante a preocupação de Guerreiro Ramos (1989) com a 

identificação de paradigmas alternativos para a compreensão e análise das diversas 

formas de organizações da sociedade. Entre estas, destacam-se as que, apesar de 

produzirem bens ou serviços, não estão orientadas exclusivamente para atender às 

exigências da lucratividade e permitem a realização pessoal dos indivíduos nelas 

envolvidos. Além disso, essas organizações também podem ser consideradas uma 

alternativa para intervir nas “conseqüências do desenvolvimento da sociedade industrial 

avançada, neutralizando os resultados atuais da modernização: insegurança, degradação 

dos valores e das condições de vida, poluição, exaustão de recursos naturais do planeta 

etc.” (GUERREIRO RAMOS, 1989: 23).  

Desta forma, para o autor, as organizações sociais são exemplos de entidades cuja 

finalidade transborda a dimensão de mercado. São orientadas por um tipo de razão de 

natureza substantiva, ou de valor, que não tem correspondente na razão instrumental e 

utilitária das organizações que visam, acima de tudo, o lucro econômico. A 

racionalidade substantiva, conceituada por Guerreiro Ramos (1989), deriva dos 

conceitos iniciais de razão27 e não caracteriza nenhuma ação humana determinada pela 

expectativa de sucesso mercantil28.  

                                                 
25 Para Guerreiro Ramos (1989), a teoria das organizações é a teoria da vida humana associada. 
26A racionalidade instrumental é característica do sistema de mercado. O conceito de racionalidade 
empregado distorce o conceito-chave de vida individual e associada, e habilita o indivíduo a fazer o 
cálculo utilitário de conseqüências. Ver Guerreiro Ramos (1989). 
27 Razão como força ativa da psique humana que habilita o indivíduo a distinguir entre o bem e o mal, entre o 
conhecimento falso e o verdadeiro, ordenando sua vida pessoal e social, segundo Guerreiro Ramos (1989). 
28 Guerreiro Ramos (1989) enfatiza que na sociedade capitalista, centrada no mercado, a racionalidade 
substantiva seria um componente intrínseco do ator humano, sendo definida como um “ato de pensamento 
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Reforçando que as organizações sociais, sem foco exclusivo no mercado, são movidas 

por interações simbólicas, laços afetivos e valores solidários, Guerreiro Ramos (1989) 

enunciou os pressupostos de um novo paradigma de análise organizacional, denominado 

paradigma paraeconômico. 

Este paradigma fundamenta-se no pressuposto de que o mercado, como hoje entendido, 

não é a principal categoria para a ordenação dos negócios pessoais e sociais, remetendo 

ao passado medieval, quando o mundo ainda não havia sido afetado pelo espírito 

capitalista, pois, de acordo com Hirschman (2002) o prazer pelo ganho do dinheiro foi 

manifestado pelos comerciantes somente a partir dos séculos XIV e XV. Abstendo-se 

dessa realidade, Guerreiro Ramos (1989) apresenta um modelo diferenciado e 

multidimensional para a compreensão dos sistemas sociais, onde o ser humano 

desenvolve atividades integrativas e substantivas. Sem referência às paixões e 

cumplicidades que fazem emergir os vínculos interativos entre os seres, configurando o 

que Bourdieu (2000) denominou de poder simbólico, o modelo paraeconômico 

estrutura-se na crença de que: (1) a sociedade é constituída de diversos enclaves, entre 

os quais destaca-se o enclave de mercado; (2) o sistema de governo é capaz de formular 

e implantar políticas distributivas, para favorecer as transações entre os diferentes 

enclaves sociais e de mercado. 

O quadro 5 apresenta uma proposta de abordagem para organizações de tipo ideal, e sua 

configuração não exclui a existência de sistemas mistos (GUERREIRO RAMOS, 1989). 

Nesta perspectiva, acredita-se que Guerreiro Ramos (1989) expressa uma tentativa de 

sistematizar aspectos relevantes das organizações sociais ao tratar, como principais 

eixos de abordagem, (1) o tipo de orientação dada ao sistema, se individual ou coletiva, 

e (2) a existência de normas para sua regulação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               
que revela percepções inteligentes das inter-relações de acontecimentos, numa situação determinada, 
possibilitando uma vida pessoal orientada por julgamentos independentes, éticos e responsáveis” 
(GUERREIRO RAMOS, 1989:6). 
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Quadro 5: Modelo Paraeconômico Quanto à Orientação e à Normatização 
 

 NORMATIZAÇÃO ORIENTAÇÃO 

MUITAS NORMAS POUCAS NORMAS AUSÊNCIA DE 
NORMAS 

INDIVIDUAL Isolado Fenonomia Anomia 

COLETIVA Economia Isonomia Motim 

Fonte: Guerreiro Ramos, 1989. 

 

Ao fazer opção por um modelo analítico que enfatiza o tipo de orientação dos sistemas 

sociais, trabalhados em função do grau de individualismo ou coletivismo, ou mesmo da 

escala de normas que orientam os comportamentos humanos, Guerreiro Ramos (1989) 

também desconsiderou todas as situações formativas da sociedade (ARENDT, 2003; 

ARRIGHI, 1996) e suas implicações contemporâneas. De toda forma, por ser uma rara 

oferta teórica para o campo de estudos das organizações sociais, o paradigma 

paraeconômico pode iluminar, de alguma forma, a análise das organizações de produção 

artesanal. 

1) Quanto à orientação: individual ou coletiva 

A orientação individual ou coletiva pressupõe que os sistemas sociais são 

multidimensionais e que a natureza humana encontra outras realizações que não apenas 

as oferecidas pelo sistema econômico formal. O modelo paraeconômico, de Guerreiro 

Ramos (1989), efetiva-se numa realidade social diversificada, que se alimenta de 

diferentes formas de relações interpessoais e laborais. 

Como atores de enclaves mistos, os indivíduos também podem beneficiar-se dos valores 

utilitários e de mercado, todavia, seu principal interesse está em organizar sua vida para 

obter maior satisfação pessoal. Significa que, apesar de inserir-se em atividades 

mercantis, as pessoas são movidas por outros valores e podem, desta forma, criar e 

participar de diferentes ambientes sociais, não ficando restritas às prescrições e aos 

comportamentos predominantes no sistema puramente econômico. A ênfase está nas 

possibilidades do estabelecimento de relações multidimensionais, como um contraponto 
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ao fato de que o mercado estaria canalizando para o ambiente de trabalho a formação e 

estruturação dos relacionamentos pessoais e sociais. 

O modelo paraeconômico pressupõe, ainda, que as sociedades dos países mais 

industrializados estão muito mais pressionadas pelas armadilhas do lucro e do consumo, 

disseminando valores e comportamentos através das práticas de produção competitiva e 

dos modelos gerenciais que limitam o modo de vida. O desenvolvimento da mídia e da 

comunicação, por exemplo, contribuiu para a homogeneização dos comportamentos e 

para reduzir as diferenças entre os tipos de sociedades (Fridman, 2000) e de enclaves 

econômicos e sociais existentes. Esta padronização em grande escala diminui as 

possibilidades de liberdade de ação e de escolhas individuais ou coletivas. 

2) Quanto à normatização: muitas, poucas ou ausência de normas 

Guerreiro Ramos (1989), em concordância com os estudos de Karl Polanyi (1980), 

argumenta que nenhuma sociedade pode existir sem a estruturação de ordens, para 

disciplinar a produção e a distribuição de bens e serviços. Desta forma, considera que 

algumas prescrições e normas são importantes para orientar comportamentos, 

estabelecer procedimentos produtivos e regular as atividades humanas. 

Todavia, quanto mais uma atividade humana é prescritiva e determina com rigor os 

comportamentos administrativos, menos ela poderá contribuir para a satisfação ou a 

realização pessoal. Ao longo do tempo, e em função da supremacia das modernas 

economias de mercado, na teoria organizacional tem predominado uma abordagem 

unidimensional e extremamente prescritiva, que trata as empresas como se fossem 

constituídas de atributos que são peculiares apenas da natureza humana. Por outro lado, 

a intensidade da modelagem do comportamento administrativo e a sua implementação 

no espaço organizacional empresarial têm levado os indivíduos a verem, e a sentirem, o 

mundo com os olhos de uma organização. Mesmo sem perceber, os indivíduos passam a 

se comportar como seres organizacionais, cumprindo normas e prescrições (KATZ e 

KAHN, 1973). Desta forma, as referências familiares e os vínculos comunais são 

transferidos e diluídos no ambiente de trabalho formal, fragilizando as construções e 

pactos sociais baseados nos sistemas de confiança recíprocos, na amizade e na troca 

simbólica (BAUDRILLARD, 2001; BAUDRILLARD, 2002; ORTEGA, 2000). 
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Nas economias desenvolvidas, sobretudo com alto nível de industrialização, a 

participação nos sistemas de empregos, no momento em crise mundial, levou ao 

incremento do processo de padronização dos relacionamentos e contribuiu para a 

despersonalização dos trabalhadores (Sennet, 1999 e 2001). A perda da identidade 

ocorre pela necessidade do indivíduo desempenhar inúmeros papéis impessoais dentro 

do contexto organizacional (Baudrillard, 2001; Baudrillard, 2002), buscando adequar-se 

a um determinado estilo de vida prescrita. Por outro lado, segundo Elias (2000), esse 

estilo, quando rebatido nas relações familiares e nas ações comunitárias, tem provocado 

o isolamento, a anomia e o pouco comprometimento das pessoas com o ambiente social 

ampliado. 

Nos sistemas sociais de relações primárias, sobretudo nos que favorecem a realização 

pessoal, devem predominar as normas estabelecidas ou acordadas com as partes 

interessadas e, segundo Schopenhauer (2001), definidas sobre o fundamento da moral. 

A flexibilidade dessas regras deve estimular o comprometimento de todos para o 

alcance dos objetivos considerados comuns, na medida em que os acordos são 

importantes para viabilizar a sobrevivência de pessoas, grupos e organizações sociais. 

Com a minimização das referências comuns, o desafio colocado é o estabelecimento de 

canais de comunicação e de relacionamentos que não levem à passividade dos seus 

membros, nem inviabilizem os sistemas sociais pela ausência de compromissos e de 

atuação (Elias, 1998; Habermas, 1999). Nesse contexto, a implementação, o 

dimensionamento e a dosagem dos esquemas normativos podem ser efetivados pela 

participação de elementos que atuem como agentes. Estes agentes, de acordo com 

Villasante (2002), devem ter prática comunicativa, precisam ser escolhidos e aceitos 

pelo grupo, ter perfil negociador e atributos que facilitem a solução de conflitos e a 

tomada de decisões que afetem a coletividade. 

Baseado nas questões aqui discutidas e para melhor explicar o paradigma 

paraeconômico, Guerreiro Ramos (1989) estabeleceu categorias multidimensionais de 

análise para a orientação dos sistemas sociais. De acordo com a orientação e a 

normatização, estas categorias podem corresponder a dois grupos de sistemas: (i) 

isolado, fenonomia e anomia; e (ii) economia, isonomia e motim. 
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i) isolado, fenonomia e anomia 

Os indivíduos isolados, em um sistema social, desprezam a existência de normas e 

prescrições, embora elas existam. Suas atitudes passam a ser o resultado de esquemas 

individuais, compatíveis com as de pessoas não participantes e não engajadas no 

ambiente como um todo. São orientados por crenças e valores próprios, não explicitados 

ou compartilhados. 

A fenonomia, diferentemente dos demais sistemas sociais, caracteriza-se por seu caráter 

esporádico. Sem muita estabilidade, seus membros convivem com um mínimo de 

subordinação operacional. Seu ambiente fomenta a criatividade de um pequeno grupo 

ou de uma pessoa isoladamente. Desenvolvem atividades que consideram relevantes 

para sua satisfação e são comprometidos com os resultados do seu trabalho. As 

atividades desenvolvidas geralmente são automotivacionais, podendo confundir-se com 

hobbies bem-sucedidos, e, embora o foco não esteja orientado para o lucro, os produtos 

podem ter repercussões financeiras no mercado. Entre as organizações fenonômicas 

encontram-se as oficinas de artistas, de escritores, de inventores e artesãos que 

trabalham por conta própria. 

A anomia é a total ausência de normas e regras, onde indivíduos marginais ao sistema 

não conseguem estabelecer projetos pessoais, sendo incapazes de criar um ambiente 

social para eles mesmos (ESCOREL, 1999). Os anômicos incluem marginais, excluídos, 

drogados, mendigos, indigentes, jovens errantes e os considerados portadores de doença 

mental. De modo geral, não conseguem atender às prescrições do convívio social e 

precisam ser protegidos e assistidos por instituições especiais. As instituições, quase 

sempre, não conseguem perceber que trabalham com um enclave social que tem sua 

própria lógica. Por isso, muitas vezes, o atendimento recebido agrava as condições dos 

anômalos. O crescimento da anomia, que tem raízes no sentimento de não 

pertencimento, é um reflexo das conseqüências do desenvolvimento da sociedade 

contemporânea (ANDERSON, 1999; BAUMAN, 1998; ELIAS, 2001). 

ii) economia, isonomia e motim 

As economias são altamente regidas por normas e prescrições. Produzem bens e 

serviços, e são avaliadas em função da eficiência demonstrada na relação 

custo/beneficio. Realizam operações complexas e diversificadas, sendo movidas pela 
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competição e busca de lucro financeiro. As estruturas das economias, atualmente, estão 

passando por grandes transformações e já não é possível considerá-las como pilares 

privilegiados da sociedade do emprego. Para Guerreiro Ramos (1989), os indivíduos 

que participam das economias, normalmente, têm vínculos de emprego e são movidos 

pelos estímulos de eficiência, autoridade e competitividade, bastante compatíveis com 

os valores do mundo globalizado (BAUMAN, 1999; SENNETT, 2001). 

As isonomias enfatizam os relacionamentos interpessoais. Produzem bens e serviços 

com valor de mercado e, talvez por não visarem prioritariamente o lucro, têm 

flexibilidade para a realização de atividades que Rosset (2000) classifica como 

autogratificantes e compensadoras. A eficácia organizacional, embora exista, decorre do 

nível de interação simbólica existente entre seus membros que espelham uma 

comunidade de iguais, pois, as relações de produção são horizontais, sem hierarquia e 

exercidas por especialidades. Desta forma, as isonomias sintonizam-se com a gestão 

participante, na medida em que seus membros associam-se por adesão voluntária e 

prestam serviços a clientes, do seu interesse, com grande autonomia no planejamento do 

trabalho. A recompensa é fruto da satisfação com o que fazem e não da renda auferida. 

Nas isonomias, as pessoas associam-se livremente e desenvolvem suas atividades como 

vocações ou habilidades, não havendo preocupação com a formalização de um 

emprego. Para Castells (1999), a globalização não apagou a presença de atores políticos, 

abrindo espaços para a livre utilização da criatividade, da negociação e da capacidade de 

mobilização. Com esta ênfase, pode-se pensar na utopia de que isonomias espelham 

uma comunidade, onde a autoridade é atribuída pela deliberação dos seus membros, é 

rotativa de acordo com os problemas que precisam ser resolvidos e com a necessidade 

de especialidades. As regras são mínimas e estabelecidas para orientação e equilíbrio do 

grupo (OLIVA, 1999). 

O motim pode ocorrer em função da ausência de normas orientadoras para a ação da 

comunidade. A falta de senso coletivo, de ordem social, ou mesmo a perda de valores 

comuns de sustentação das relações entre seus membros, de acordo com Oliva (1999), 

contribui para a geração de grupos descontentes e resistentes.  

Em síntese, o paradigma paraeconômico, desenvolvido por Guerreiro Ramos (1989), 

expressa, a partir de um modelo ideal, tendências organizacionais da sociedade atual. 

Ainda que se revele como uma das poucas contribuições teóricas para a análise das 
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organizações de produção artesanal29, considera-se que o modelo não esgota todas as 

possibilidades de compreensão dos núcleos produtivos sem foco predominante no 

mercado. O quadro 6 apresenta as abordagens e dimensões dos sistemas sociais. As 

dimensões aqui trabalhadas foram inspiradas na teorização de Guerreiro Ramos (1989). 

Quadro 6: Abordagens e Dimensões dos Sistemas Sociais 

DIMENSÕES ABORDAGENS 

Tecnologia Escala  Cognição Espaço Tempo 

Tradicional Mecanicista 

Rotinização 

Padronização 

Normalização 

Grande 
escala 

Aprendizagem 
segmentada, 
por tarefas 

 

Relacionamentos  
impessoais  e 
formais 

Espaços 
socioafastadores 

Seriado, 
dimensionado 
por tarefas 

Estudos 
Críticos 

Modelo 
orgânico e 
flexível 

Normas para 
atender aos 
objetivos 
organizacionais 

Grande e 
média 
escala 

Especialização 

Aprendizagem 
obrigatória e 
permanente 

Relacionamentos 
impessoais e 
informais 

Espaços 
socioafastadores 

Sofrimento pessoal 

Seriado 
dimensionado 
por tarefas 
individuais 
ou para 
execução por 
grupos de 
trabalho  

Sistemas 
Sociais 

Modelo 
orgânico e 
flexível 
 
Poucas normas 
para atender aos 
objetivos do 
grupo 
 
Busca de 
consenso 

Pequena 
e micro 
escala 

Por afinidade e 
habilidade 

Aprendizagem 
por 
necessidade ou 
escolha 
pessoal 

Relacionamentos 
pessoais e 
informais 

Espaços 
socioaproximadores 

Indefinido, 
em função do 
prazer de 
realizar 
atividades 
estabelecidas 
por consenso 

 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Pelos pressupostos do modelo paraeconômico, pode-se considerar que as organizações artesanais 
assumem identidades mistas de fenonomias e isonomias, conceituadas por Guerreiro Ramos (1989) como 
organizações pertencentes a um enclave não mercantil. Tal como os empreendimentos artesanais, 
fenonomias e isonomias são entidades de caráter esporádico, sem estabilidade, funcionam com um 
mínimo de subordinação operacional, o ambiente fomenta a criatividade, seus membros são 
comprometidos com resultados, realizam com flexibilidade atividades autogratificantes, atuam em 
pequenos grupos e mantêm relacionamentos diretos e primários. 
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De toda forma, diferentemente de Etzioni (1972), Guerreiro Ramos (1989) considerou 

que todos os entes administrativos são organizações sociais. Em virtude desta crença, o 

autor definiu como requisitos comuns as seguintes dimensões analíticas: tecnologia; 

escala e sustentabilidade; cognição; espaço e relacionamentos; e tempo. O quadro 6 

resume as dimensões analíticas conceituadas por Guerreiro Ramos (1989). A 

conceituação das dimensões dos sistemas sociais permite um enfoque de análise 

diferenciado dos apresentados pela teoria organizacional tradicional e os ECA. 

Tecnologia: existe no conjunto de normas e de instrumentos que permitem a 

operacionalização das ações. É fundamental observar a adequação da tecnologia 

utilizada na organização para o alcance dos objetivos e metas do sistema. 

Escala e sustentabilidade: o tamanho dos sistemas sociais é representado pela 

quantidade de pessoas participantes, sendo importante para garantir o estabelecimento 

de relações interpessoais e contatos primários, sobretudo quando a sobrevivência e a 

auto-organização dos sistemas dependem do contato pessoal para o alcance de acordos; 

para evitar desperdícios e para identificar a capacidade de sobrevivência organizacional. 

Cognição: o conhecimento difere em função do tipo, da forma e da prioridade do 

sistema. Precisa ser adequado à natureza da organização, à necessidade de inter-relação 

com o meio, à capacidade de aprendizagem dos participantes e ao interesse dominante. 

Espaço e relacionamentos: os espaços reservados ao desenvolvimento dos sistemas 

sociais, no mundo contemporâneo, foram dominados pelo sistema de mercado que 

passou a interferir tanto na vida pessoal como na coletiva dos seus membros. Delimitou 

a arquitetura organizacional e o modo de vida das pessoas, bem como os processos de 

deslocamento e de migração urbana, para a inserção de contingentes populacionais no 

mundo do emprego. Os indivíduos, ao perderem a relação com o seu ambiente e 

contexto natural, passaram a vivenciar descontinuidades culturais, perdidas pela 

interrupção dos relacionamentos intergeracionais, primários e comunais. O processo 

migratório transformou o modo de vida das pessoas e contribuiu para o seu isolamento.  

Tempo: esta dimensão não deve ser tratada apenas como uma mercadoria, mas como 

categoria do planejamento. Reflete o tipo de organização e a natureza das suas 

atividades. Nas organizações formais, o desenho das ocupações apropria-se da 

temporalidade das pessoas, não restando tempo para o convívio e a superação humana. 
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O artesanato sobreviveu ao processo de industrialização. Como modelo produtivo, 

sustenta-se em um tipo de conhecimento especializado, não massificado, e auto-

renovável, característico das organizações não tratadas pela teoria das organizações. 

Este tipo de organização encontra atualmente alguma referência nos modelos de 

desenvolvimento territorial local, onde o empresário clássico assume novo perfil, 

atuando com um agente mobilizador de redes sociais produtivas, integradas por elos de 

cooperação para a produção. O processo produtivo também sugere o aproveitamento 

dos recursos naturais e tecnologias locais, dimensionados de forma a evitar o 

surgimento de externalidades negativas sobre o meio ambiente e a sociedade.  

Para o redesenho desses processos produtivos, Negri (2002) foi buscar inspiração nos 

modelos de produção da Terceira Itália, fazendo um exercício para reconceituar a 

função empresarial. O autor concorda que na vertente da teoria clássica, com ênfase na 

economia e na sociologia, o empresário e o fabricante eram levados a atuar 

manipulando todos os fatores de produção. A superação deste modelo aponta para a 

promoção de um desenvolvimento que se afasta da unidade empresarial e procura 

mobilizar os diversos ativos existentes no território.  O empresário assume o papel de 

um ator que promove, de maneira sinérgica, a reunião de elementos políticos, materiais 

e imateriais dispersos em uma localidade. Como elemento de agregação, estímulo e 

coordenação de redes de cooperação, o empresário clássico deixa a função de capitão de 

indústria, ou fabricante, e passa a exercer um papel de empreendedor, disposto a 

articular a produção de bens e serviços latentes na sociedade. Atua como um facilitador 

para novos relacionamentos produtivos. 

As organizações sociais, pensadas por Guerreiro Ramos (1989), são multicêntricas, ou 

seja, têm uma variedade de interesses que se sobrepõem à centralidade do mercado. De 

certa forma, o autor traça alguns cenários organizacionais que extrapolam a polaridade 

das abordagens teóricas mais tradicionais e a dos ECA. No primeiro caso, ressalta a 

grande preocupação com a modelagem do trabalho, via desenho de processos e tarefas; 

no segundo, a ênfase está no sofrimento humano no interior das organizações e nas 

percepções de agravamento do contexto social.  

Embora não tenha concluído sua proposta de escrever uma nova teoria, denominada 

nova ciência das organizações, Guerreiro Ramos (1989) antecipou-se em conceituar 

tipos organizacionais que respondem apenas indiretamente aos valores mercantis e 

funcionalistas. Entre estes tipos, sobressaem as organizações isonômicas e as 
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fenonomias, que apresentam conexões com os modelos atuais de micro e pequenos 

empreendimentos e de organizações artesanais.  
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4. CONTRIBUIÇÕES DE OUTRAS DISCIPLINAS 

4.1 – Desenvolvimento local e territorial 

Assistimos, no momento, à afirmação de um processo de questionamento dos modelos 

de desenvolvimento adotados, baseados na supremacia da dimensão econômica em 

detrimento de aspectos sociais, culturais e ambientais, entre outros. Busca-se, na 

primeira década do novo milênio e com um cenário preocupante, a mudança dos 

paradigmas tradicionais de compreensão da realidade e de visão do próprio mundo.  

Com o visível esgotamento do modelo de industrialização e a emergência das 

sociedades pós-industriais (BELL, 1973; FRIDMAN, 2000; KUMAR, 1997; NEGRI e 

HARDT, 2001), questiona-se o desenvolvimento que se quer e que se pode ter. Os 

benefícios do crescimento econômico e do aumento da riqueza, entre outros fatores, não 

têm favorecido, igualmente, a humanidade em todas as partes do mundo. Ao contrário, 

contribuíram para a degradação ambiental e a ampliação das desigualdades sociais entre 

nações e dentro destas (VERGARA ROJAS, 2004). Esta situação agrava-se nos países 

periféricos que, historicamente, promovem um desenvolvimento mimético e 

dependente. 

Ilustrando com a nossa própria experiência, vimos buscando, sem sucesso, atingir os 

níveis de bem-estar social das nações ricas, seguindo os mesmos pressupostos, métodos 

e estratégias do Primeiro Mundo, encarando nossas diferenças culturais como sinais de 

atraso e obstáculos à modernização, e não como referências para novas formas de 

desenvolvimento. Nesse cenário, embora alguns indicadores de redução da pobreza 

possam trazer algum otimismo, prevalece a desigualdade social na América Latina, 

onde países como o Brasil passam a ser considerados antiexemplos (VERGARA ROJAS, 

2004), pelo tipo de crescimento econômico apresentado no século XX, extremamente 

concentrador de riquezas e indutor de desigualdades. 

Com a crise da construção do conhecimento desde o final do século XX, quando se 

questionou a existência de verdades absolutas e de caminhos únicos para intervir na 

realidade (CAPRA, 2002; PRIGOGINE, 1996), a busca de crescimento a qualquer custo, já 

desmoralizada na prática pelos seus resultados cruéis, perdeu todo poder de 

convencimento. Além disto, ficou evidente que o crescimento econômico puro e 

simples não é condição suficiente para se alcançar o desenvolvimento, embora seja 

necessário. 
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Desde 1999, os relatórios do Banco Mundial (BIRD), justamente um dos organismos de 

financiamento multilateral que tem patrocinado ajustes econômicos, muitas vezes com 

perversos efeitos sociais, têm destacado o aumento da miséria mundial, sinalizando, 

assim, que a situação do mundo está chegando a um limite insustentável e que, mantidas 

as políticas econômicas hegemônicas, esta situação somente tende a piorar30. A própria 

realidade, assim como o seu estudo, portanto, tem levado, gradativamente, a uma 

mudança de percepção de que o crescimento econômico é um meio e não um fim para o 

desenvolvimento (CAMPOS e POCHMANN, 2003 e 2004). 

Como contribuição importante ao questionamento do paradigma de desenvolvimento, 

destaca-se o trabalho da Comissão Brundtland, criada pelas Nações Unidas, em 1983. 

As conclusões da Comissão (1991) indicam que é possível promover o desenvolvimento 

sem destruir o meio ambiente, apresentando o conceito de desenvolvimento sustentável, 

estimulando a preservação ambiental em escala mundial, como um compromisso ético 

com a vida e com as gerações futuras.  

Os debates em torno do tema geraram vários eventos, sendo de referência obrigatória a 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento (ECO 92), realizada no Rio de 

Janeiro. Incorporando as contribuições de governos e instituições da sociedade civil de 

179 países, a ECO 92 deu origem a uma agenda consensual, a Agenda 21 (1998), 

contendo premissas normativas e metodológicas para a implementação do 

desenvolvimento sustentável no Brasil e no mundo. A Agenda 21 apresenta mecanismos 

de incentivo à participação popular na elaboração de políticas públicas locais (KUSTER, 

HERMANNS e ARNS, 2004), tornando-se eixo de orientação para a integração de atores 

políticos, sociais, econômicos, ambientais e culturais em prol da sustentabilidade no 

longo prazo. 

Mais de uma década após a Conferência do Rio de Janeiro (ECO 92), a Agenda 21 

brasileira encontra-se ainda em processo de construção. Com baixo nível de 

implementação, no momento, sua elaboração tem contado com iniciativas de órgãos 

governamentais e não-governamentais que procuram, através de um trabalho conjunto, 

identificar estratégias e ações compatíveis com a realidade local e nacional. Tais 

iniciativas, observando as dimensões já mencionadas, trabalham o conceito de 

                                                 
30 No relatório de 1999, o BIRD afirma que o número de pessoas vivendo com menos de US$ 1 por dia 
passou de 1,2 bilhão em 1987 para 1,5 bilhão hoje em dia e é estimado em 1,9 bilhão em 2015. 
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sustentabilidade ampliada, que exige uma visão multidisciplinar e multissetorial da 

realidade, além de convergência de ações. 

Tratando-se de um instrumento que busca um alcance mundial, esta agenda procura 

contemplar os mais diferentes temas ligados à sustentabilidade socioambiental e 

convocar os mais diversos atores – governo, sociedade civil, setor privado, terceiro setor 

– para a promoção das medidas necessárias para viabilizá-la. Com isto, a Agenda 21 

deve ser, por princípio, adequada a cada território específico. 

Mesmo sem promover mudanças significativas na realidade, seu conteúdo discursivo 

ultrapassou as fronteiras de sua origem ambientalista. Como conseqüência, ocorreu a 

expansão do conceito de sustentabilidade, incorporando os princípios de 

sustentabilidade ampliada e sustentabilidade como processo e não como um estado. O 

primeiro caso refere-se, em sua gênese, à necessidade de convergência das 

preocupações ambientais com as sociais, articulando o compromisso ético entre e 

intragerações. No segundo, a ênfase é que a sustentabilidade deve ser progressiva, 

rompendo gradativamente o círculo vicioso de destruição ambiental e exclusão social, e 

promovendo um círculo virtuoso (BRASIL, 1999), com a substituição de mecanismos 

que induzem a insustentabilidade por outros que promovam o inverso. 

A sustentabilidade, assim definida, passou a incorporar novas dimensões, destacando-

se31: 

• Dimensão ética: passa pelo reconhecimento de que o que está em risco não é apenas 

um certo padrão de organização da sociedade, mas a própria sobrevivência da 

espécie humana. 

• Dimensão humanística: coloca o ser humano no centro do desenvolvimento, 

valorizando sua qualidade de vida e seu bem-estar. 

• Dimensão social: visa o respeito e o estímulo ao pluralismo político e à redução das 

desigualdades sociais, com inclusão dos excluídos, democratização dos benefícios do 

desenvolvimento e acesso às oportunidades de realização e ascensão social. 

• Dimensão cultural: ressalta a necessidade de manutenção de respeito e preservação 

da diversidade cultural, bem como a importância da compreensão de que esta 

                                                 
31 Ver documentos: BRASIL. Parceria 21 – Cidades Sustentáveis. Rio de Janeiro: 1999 e BRASIL. Parceria 
21 – Redução das Desigualdades Sociais. Rio de Janeiro: 1996. 
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diversidade promove formas diferentes de interação com o meio ambiente, que 

podem levar ao desenvolvimento sustentável. 

• Dimensão temporal: rompe com a lógica imediatista, de curto prazo, estabelece uma 

solidariedade com as gerações futuras e, portanto, resgata o planejamento de longo 

prazo. 

• Dimensão prática: indica a necessidade de medidas concretas para a mudança de 

hábitos e comportamentos, inclusive dos padrões de consumo atuais que desperdiçam 

recursos, concorrendo para o seu esgotamento. 

• Dimensão ambiental: faz referência à capacidade limitada de suporte dos 

ecossistemas para absorver ou se recuperar de agressões. 

• Dimensão demográfica: enfatiza os limites da capacidade de suporte de determinado 

território e sua base de recursos para o crescimento populacional. 

• Dimensão política: diz respeito à cidadania plena, com os mecanismos democráticos 

de formulação e implementação de políticas públicas e as questões relacionadas com 

a governabilidade. 

• Dimensão institucional: valoriza a criação e o fortalecimento de arquiteturas 

institucionais que garantam a sustentabilidade. 

• Dimensão econômica: mostra a necessidade de adequação do sistema produtivo ao 

conceito de sustentabilidade. 

O conceito de desenvolvimento sustentável, por sua abrangência, ancora os novos 

conceitos de desenvolvimento que têm sido disseminados nos últimos anos32: 

desenvolvimento local, econômico local, territorial, econômico territorial e endógeno. 

São conceitos dinâmicos, em permanente discussão, reformulação e validação. De modo 

geral, estão estruturados na crença de que: (1) a participação ativa dos habitantes de um 

território é decisiva para o seu desenvolvimento, com incremento do nível de 

conhecimento dos indivíduos, da cooperação, da reciprocidade e da confiança; (2) as 

instituições atuantes no território precisam estar articuladas com a comunidade e entre 

si, favorecendo a sinergia e a convergência de agendas e recursos; (3) o 

desenvolvimento endógeno somente será positivo se for compartilhado com os agentes 
                                                 
32 Para melhor compreensão das pequenas diferenças conceituais sobre desenvolvimento, na escala local, 
consultar: Fischer (2002); IADH (2005); IICA (2003); Jara (2001); Lages et al (2004); Marinho da Silva e 
Neves (1999); PNUD/OIT (2002); Vergara Rojas (2005 e 2004). 
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locais e se explicitar que o crescimento econômico pode trazer desigualdades sociais; 

(4) além das questões de acessibilidade, infra-estrutura e recursos naturais, a economia 

local será função da identificação e reconhecimento das aptidões do território; (5) as 

vocações econômicas locais exigem políticas públicas adequadas e organizam a 

aplicação dos investimentos a partir do registro dos bens materiais e imateriais, da 

cultura, do resgate da história, das manifestações populares e das tradições locais. 

A concepção de desenvolvimento, territorial, local, sustentável, endógeno ou de 

qualquer variação conceitual, deve ter foco na qualidade de vida da população e, como 

referência central, uma preocupação cultural, ambiental, humanística e ética. Desta 

forma, deverá enfatizar, numa realidade social como a brasileira, a redução das 

desigualdades sociais, a equalização de oportunidades, a inclusão dos excluídos, a 

socialização dos benefícios do crescimento econômico e da riqueza acumulada, a 

conservação do uso racional e produtivo dos recursos ambientais e a preservação da vida. 

Todos estes aspectos, no entanto, devem ser entendidos como orientações gerais para 

experiências específicas. Não existem fórmulas ou modelos de desenvolvimento 

territorial que sejam necessariamente replicáveis. 

Sem dúvida, um dos fenômenos que caracteriza o cenário do desenvolvimento, neste 

início de século, é a crise econômica que se confunde com uma crise do processo de 

acumulação e reprodução do capital e se manifesta, embora de forma diferenciada, em 

todo o mundo (VERGARA ROJAS, 2004). A sobrevivência deste processo de acumulação 

está alicerçada na internacionalização do mercado, que atualmente constitui o ponto 

nodal da globalização. 

O avanço tecnológico tem sido um de seus elementos viabilizadores, na medida em que, 

por um lado, permite a circulação extremamente rápida, e a custos baixos, das 

informações, bem como a execução de transações instantâneas, aproximando mercados, 

produtos e fornecedores (FRIDMAN, 2000; FUKUYAMA, 2000). Por outro lado, induz 

demandas, expectativas, modos de vida e padrões de consumo semelhantes em países e 

culturas diferentes. Outros elementos que favorecem a globalização, tal como hoje é 

praticada, são o processo de liberação do comércio e a desregulamentação dos mercados 

nacionais, além da existência de atores com condições de atuação transnacional.  

Portanto, se o processo de globalização tem contribuído para o aumento do gap entre 

ricos e pobres, de acordo com Sachs (2005), tem também sido responsável pela alta 
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instabilidade e turbulência no cenário econômico mundial, com eventos e crises 

ocorridos em diferentes partes do mundo, gerando uma espécie de efeito dominó, que 

acaba afetando, sucessivamente, uma série de países, regiões, territórios e comunidades. 

Diante deste ambiente de instabilidade e turbulência, a vulnerabilidade e a dependência 

dos países periféricos ou emergentes têm sido maiores, pois estão comprometendo-se de 

forma rápida, reativa e pouco refletida, em nova ordem internacional. Neste processo, a 

realidade vem mostrando que os Estados Nacionais estão sendo esvaziados do seu poder 

de governo e tendo dificuldades de garantir os interesses nacionais. Num contexto como 

este, a globalização corre o risco de ser encarada, apenas, em seus efeitos danosos, mas, 

como toda crise, ela também gera possibilidades. 

No plano internacional, surge uma nova perspectiva a partir das discussões, por 

exemplo, da necessidade de mudança nos mecanismos de controle e regulação 

internacionais e de uma nova arquitetura institucional, para a construção de uma 

governança global que respeite os Estados Nacionais, as sociedades e suas diferenças 

socioculturais. Esta condição, que pode ser percebida como embrião de uma nova 

ordem mundial, no entanto, ainda parece distante de se concretizar. 

Uma outra possibilidade, gerada pela crise, diz respeito ao local. Afinal, um paradoxo 

associado à globalização é que a massificação tem como contraponto a necessidade de 

os indivíduos preservarem determinados laços afetivos, que reforçam o sentimento de 

pertencimento e identificação com grupos e espaços menores, reduzindo a sensação de 

anonimato (SENNET, 1999; STÖHR, 2004). Isto acaba reforçando a importância do 

território, entendido como resultado de um processo histórico que faz com que uma 

população passe a compartilhar valores e a interagir através de uma teia de relações dos 

mais diversos tipos, como as de poder, culturais, sociais e produtivas. 

Como a globalização também propicia a perda do poder de intervenção dos governos 

nacionais na solução de problemas da população, esta tende a desenvolver mecanismos 

próprios para a satisfação de suas necessidades. Uma outra decorrência do processo de 

globalização é, simultaneamente, induzir à massificação de marcas, produtos e serviços 

e valorizar o indivíduo como consumidor, criando a expectativa de atendimento às suas 

demandas e aos seus desejos específicos. Este fenômeno que pode, a primeira vista, 

parecer um estímulo para a valorização do local, tende a incentivar a atomização das 

demandas, podendo levar à sua fragmentação. Como exemplo, pode-se citar a 

fragmentação das políticas públicas, pelo atendimento desarticulado de diversos grupos 
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de interesse e pressão, notadamente de minorias organizadas pela sociedade como: 

mulheres, crianças e adolescentes, homossexuais, portadores de deficiência, entre 

outros.  

Apesar de questões como as aqui expostas, de maneira geral, a crise gerada pela 

globalização parece abrir possibilidades para a reconfiguração das ações territoriais, o 

que se reflete na busca de um pensamento e de respostas próprias para as questões do 

desenvolvimento. Considerando o local como um cenário para desenvolvimento, sob o 

enfoque da sustentabilidade, é preciso romper com a visão de que se trata de lugar da 

mera reprodução das determinações globais, reconhecendo que, ao mesmo tempo em 

que faz isto, também contribui para a produção da realidade social. É preciso 

compreender que há interconexão entre as partes – o global e o local – que se 

influenciam mutuamente.  

Sem qualquer tendência ao determinismo, há, porém, que se reconhecer que o 

desenvolvimento do território tem limitações, entre as quais destacam-se as estruturais e 

as político-institucionais. Sendo assim, ainda é oportuna a questão levantada por 

Bacelar (1996), sobre qual seria o espaço do local em um mundo globalizado. A autora 

visualiza pelo menos dois: o do local articulado ao global e o do local atuando naquilo 

que é específico e tem dinâmica própria. 

Assim, falar de desenvolvimento local ou territorial não é o mesmo que falar de 

desenvolvimento em pequena escala, mas de um processo único, próprio de um 

determinado território e de uma população específica. Este desenvolvimento, ao 

contrário do promovido pelo centro, baseia-se em uma dinâmica horizontal que busca 

articular uma pluralidade de atores, deve ter como raiz a identidade e a experiência 

coletivas, e visa recuperar o poder decisório dos sujeitos sociais (AROCENA, 1988; 

STÖHR, 2004). Este poder transborda e deveria ser exercido através de uma rede de 

relações sociais, estruturadas em determinado território, envolvendo múltiplos atores 

com seus diferentes e muitas vezes contraditórios interesses e formas de atuação.  

Portanto, a constituição de sistemas de governança (STÖHR, 2004) é fundamental para 

que os segmentos sociais, no território, assumam suas diferenças institucionais, 

históricas e culturais como oportunidades para o desenvolvimento, identificando 

potencialidades. Consoante com Paula (2004), tradições, usos, costumes, vocações e 

talentos conferem vantagens e diferenciações ao território e, ao mesmo tempo, 

explicitam sua identidade singular. Isto pode ser favorecido com o estímulo à criação e 
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ao fortalecimento de uma base social rica no território, composta de redes de 

organizações que se articulem para a consecução de diferentes objetivos. Movidas pela 

identificação de elos estratégicos, tais redes devem estar articuladas aos setores públicos 

e privados para a implementação efetiva de ações. 

Para a promoção do desenvolvimento territorial, também é relevante o fortalecimento de 

uma base econômica diversificada e articulada, caracterizada pela pluralidade de 

agentes, de iniciativas e de atividades sustentáveis. Para tal, é necessário investir nos 

processos de educação continuada, preparando os habitantes e empreendedores do 

território para que participem das mudanças em curso no mundo, visando a sua 

qualificação permanente (SACHS, 2005), tanto para o mundo do trabalho, como para os 

novos desafios da cidadania. 

Quanto ao poder local, impõe-se o importante papel de remodelar a administração 

pública de modo a integrar as funções de gestão, estruturando os processos internos de 

trabalho de acordo com os objetivos produtivos do território e os princípios de 

cooperação, articulação e participação. Esses objetivos e princípios devem estar 

inseridos nos instrumentos de gestão pública, a exemplo dos planos estratégicos, 

orçamentos participativos, planos diretores urbanos e programas de desenvolvimento 

institucional, o que nem sempre ocorre33. 

Na adequação dos instrumentos de administração territorial, notadamente após a 

aprovação do Estatuto da Cidade e do advento dos planos estratégicos urbanos 

(COMPANS, 2005; FISCHER, 1997; SPINK, 2000), ainda persiste a crença no rompimento 

com a histórica tendência de descontinuidade nos processos de gestão, formulação e 

implementação de políticas públicas. Para não descartar os avanços obtidos e o 

aprendizado decorrente de práticas anteriores, a organização governamental deveria 

privilegiar estruturas em rede, com comandos horizontais, substituindo os princípios de 

hierarquização pela cooperação, articulação intersetorial e matricial. Na verdade, o setor 

governamental pouco tem avançado na modernização dos seus modelos gerenciais. 

Neste sentido, é recomendável reavaliar os modelos de gestão que têm promovido a 

participação da sociedade nos processos de planejamento e formulação de políticas 

públicas, buscando mecanismos que possam, efetivamente, democratizar a ação 

governamental. Reabilita, assim, a possibilidade de articulação e cooperação entre o 
                                                 
33 Sobre a utilização política e apropriação privada dos instrumentos de gestão urbana, ver Compans 
(2005). 
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setor público e o privado, incluindo as organizações não-governamentais, as 

comunitárias e as do mercado. O cuidado para institucionalizar, e não banalizar, 

mecanismos de colaboração e comprometimento da sociedade estimula a cidadania 

plena e o acesso efetivo da comunidade a bens e serviços públicos. 

Quanto à regulação, o poder público local precisa implementar mecanismos que 

garantam a vitalidade do setor privado, garantindo a execução de ações que atendam aos 

interesses coletivos e do mercado, ambientes favoráveis ao surgimento de pequenos 

empreendimentos e núcleos de trabalho, de alta ou baixa tecnologia de produção, a 

exemplo da produção artesanal. 

No Brasil, tem sido visível o surgimento de movimentos e organizações empresariais, 

interagindo nas formas de gestão territorial. Este processo caracteriza-se, por um lado, 

pela ampliação dos espaços e das formas de participação e pela expansão do poder 

ascendente, que vem das bases - poder exercido em nome e por conta do indivíduo 

como cidadão; por outro lado, pela crescente aversão a qualquer tipo de poder 

monocrático e concentrador (BOBBIO, 1987; 2001), cuja legitimidade tem sido 

questionada pela sociedade. 

Estudiosos deste tema têm ressaltado que as formas de democratização da gestão em 

âmbito territorial não estão prontas, mas em construção, demandando aprimoramento 

contínuo. Para tanto são necessários um comportamento crítico, e uma revisão 

permanente de caminhos e fórmulas envolvendo todos os segmentos interessados: poder 

político, poder econômico e sociedade. É indispensável, também, tratar a questão da 

governança como uma tendência, não caindo na ingenuidade de considerar que sistemas 

participativos ampliados podem resgatar, sozinhos, os problemas causados pelo modelo 

de desenvolvimento excludente. 

Com base na experiência, pode-se afirmar que os elementos de tensão presentes são 

constitutivos do próprio processo de busca de formas diferenciadas de produção, como 

o estímulo ao artesanato, e de administração compartilhada dos negócios no espaço 

local. No Brasil, a supervalorização da participação em processos de gestão empresarial 

e territorial tem gerado um movimento de multiplicação exagerada de instrumentos para 

a decisão colegiada – forismo e conselhismo – como parte do denominado processo de 

descentralização do processo decisório no território. No campo empresarial, sobressaem 

iniciativas de gestão compartilhada, gerando modelos de governança que associam 

proprietários, empreendedores e público-alvo impactado por processos de produção. 
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Todavia, há que se relativizar as possibilidades objetivas de participação social e 

empresarial no processo decisório de promoção de empreendimentos no território. A 

participação concedida, ou induzida necessita da adesão e comprometimento dos 

participantes. Por outro lado, não pode ser imposta como um sinal de modernidade 

administrativa, ou como pré-requisito ao acesso de recursos. Em suma, as experiências 

de participação em sistemas de governança, conforme um modelo imposto e 

preconcebido, podem até ser uma grande contribuição para a democratização dos 

processos decisórios, todavia, não significam efetivação prática. 

Isso reforça a tese de que a motivação para a participação é mais consistente e produz 

resultados mais efetivos quando ocorre em torno de questões e problemas concretos que 

refletem os verdadeiros interesses dos participantes. De acordo com Enriquez (1996; 

1997), o que favorece a participação é a construção de vínculos sociais que decorrem, 

realmente, de uma convergência de interesses. Portanto, para a sustentabilidade de ações 

com gerenciamento compartilhado, é indispensável atentar para os limites das diferentes 

formas de parceria, público-privado, mercado e consumo, envolvendo a sociedade 

civil34 organizada (SPINK, 2000; TENÓRIO, 2004). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
34 Como organizações da sociedade civil estão sendo consideradas: associações, clubes e grupos de classe e 
de bairro, organizações de igrejas, clubes profissionais, entidades comerciais, associações de caridade local, 
partidos políticos e grupos de apoio temático, além das ONGs e entidades filantrópicas (SPINK, 2000). 
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4.2 – Teorias da cidadania e direito ao trabalho 

Aparentemente adormecida durante os anos 1970 e 1980, na última década do século 

XX e anos iniciais do século XXI, a questão da cidadania voltou a despertar o interesse 

de estudiosos e atores políticos. Para Kymilicka e Norman (1997), este renovado 

interesse decorre, de um lado, da evolução natural do discurso político e, de outro, da 

ocorrência de tendências e eventos políticos significativos em escala mundial. Esta 

posição é enriquecida por Santos (2005) ao trazer para o centro do debate as 

implicações do processo de globalização nas interações transnacionais, com a promoção 

de sociedades abertas, influenciadas pela ocorrência de eventos fisicamente muito 

distantes. 

No primeiro caso, a evolução do discurso causou impacto no campo da teoria na medida 

em que os temas centrais defendidos pela filosofia política das décadas do 

adormecimento, anos 1970 e 1980, como justiça e pertencimento comunitário, puderam 

ser integrados e iluminados por conceitos clássicos da teoria da cidadania, notadamente 

os referentes aos direitos individuais e à participação política. No segundo caso, como 

eventos significativos, destacam-se o reconhecimento da dificuldade de acesso dos 

empreendedores aos sistemas formais de produção; a crescente dependência das pessoas 

a programas sociais, mesmo em países ricos, como os Estados Unidos; e a incapacidade 

de contar com o trabalho sistemático e consistente de voluntários em políticas de 

interesse coletivo, como as voltadas para a defesa do meio ambiente. Estes fatos 

demonstram, para Kymilicka e Norman (1997), que, além da garantia de justiça e da 

melhoria dos incentivos de produção, o vigor e a estabilidade de uma sociedade 

moderna dependem das qualidades e atitudes dos cidadãos35.  

Os estudos das implicações dessas qualidades e atitudes são fundamentais para a 

reconstrução de uma teoria da cidadania e de inclusão produtiva. Ampliam os 

horizontes de análise, pois propiciam o questionamento da participação coletiva como 

uma categoria restrita, e limitada, a um conjunto de direitos da sociedade. Indicam a 

aceitação da existência de responsabilidades da sociedade, tanto pela garantia, quanto 

pela qualidade e extensão dos seus próprios direitos, incluindo, entre estes, o bem-estar 

coletivo e o direito de participar dos arranjos econômicos locais e globais.  Tais arranjos 
                                                 
35 Qualidades e atitudes dos cidadãos estão relacionadas a: sentimento de identidade e pertencimento a 
uma comunidade; percepção dos conflitos decorrentes do nacionalismo, e posição ética e religiosa; 
tolerância e cooperação com pessoas diferentes; participação política; responsabilidade econômica, social 
e ambiental.  
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localizam-se em processos de globalização não lineares, não consensuais e, para Santos 

(2005), carregados de conflitos. 

Vale a pena registrar que a maior parte dos estudos sobre a construção e o 

desenvolvimento da teoria da cidadania tem como principal referência o trabalho de 

T.H. Marshall (1987), escrito no pós-guerra e tendo como universo de análise a situação 

da Inglaterra. Marshall considerava que a cidadania era constituída por um conjunto de 

direitos, de natureza civil, política e social. Tais direitos garantiriam tratamento pleno 

aos indivíduos, como membros de uma sociedade de iguais, e contribuiriam, ainda, para 

a remodelagem do sistema de classes sociais. A cidadania seria a plena participação dos 

indivíduos em uma comunidade política, dotados de status que lhes garantissem direitos 

e deveres, liberdades e restrições, poderes e responsabilidades (FLEURY, 1999). 

Segundo Marshall (1987), esses direitos estabeleceram-se ao longo de três séculos 

consecutivos: os direitos civis, no século XVIII; os direitos políticos, no século XIX; e 

os diretos sociais, no século XX.  Interessante observar que o desenvolvimento dos 

conceitos de cidadania é coincidente com o período do próprio desenvolvimento 

industrial. 

Os direitos civis garantem a liberdade individual, a liberdade de ir e vir, de expressão, 

de pensamento, de justiça, de estabelecer contratos e, fundamentalmente, o direito de 

propriedade e de participação dos benefícios da economia. São defendidos e garantidos 

preferencialmente pelos tribunais de justiça. Os direitos políticos relacionam-se com o 

direito de votar e ser votado, permitindo a participação em instituições políticas como o 

parlamento e os conselhos de governo. Os direitos sociais, que vão desde o direito a um 

mínimo de bem-estar econômico e seguridade, até o direito de participar da herança 

social e levar uma vida civilizada, são condições para a integração dos menos 

favorecidos à sociedade, permitindo o exercício dos direitos civis e políticos. As 

instituições mais relacionadas aos direitos sociais são o sistema educacional e os 

sistemas de seguridade e de políticas sociais, desenhados para os indivíduos em 

processo de inserção no mercado de trabalho, criando, desde os primórdios, as classes 

de incluídos e ajustados às demandas do mercado e de excluídos, ou outsiders  (ELIAS, 

2000). 

Bobbio (1992) ressalta que o desenvolvimento da teoria dos direitos do homem ocorreu 

a partir do final da Segunda Guerra Mundial, orientada em duas direções: 

universalização e multiplicação. A universalização transforma o indivíduo em cidadão 
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que, ao exercer o direito de questionar o Estado, transforma-se de cidadão de um Estado 

em cidadão do mundo. A multiplicação transforma os direitos do homem em fenômeno 

social e permite a construção de relações: (1) entre direitos do homem e da sociedade; 

(2) sobre a origem social dos direitos do homem; (3) sobre a estreita conexão entre 

mudança social e nascimento de novos direitos. O quadro 7, inspirado em Bobbio 

(1992), resume os processos e as causas de multiplicação ou proliferação dos direitos 

humanos. Em todos os sentidos, as causas da multiplicação revelam a necessidade de 

fazer referência a um contexto social determinado.  

 

Quadro 7: Multiplicação dos Direitos Humanos 

CAUSAS DA MULTIPLICAÇÃO FORMAS DE OCORRÊNCIA RELAÇÕES DE INTERDEPENDÊNCIA 

Aumento dos itens  
merecedores de tutela 

Além dos direitos de 
liberdade, são 
reconhecidos os direitos 
políticos e sociais. 

 

O reconhecimento de novos 
direitos exige a intervenção direta 
do Estado. 

Ampliação da titularidade 
de direitos individuais para 
coletivos. 

Passagem da consideração 
do indivíduo, da pessoa  
humana, para sujeito de 
direitos, incluindo família  
e minorias. 

Os discursos prioritários ressaltam 
o respeito e o combate à 
exploração, que justificam direitos.

 

O homem deixa de ser 
considerado genérico ou 
abstrato e passa a ser visto 
na sua singularidade e 
diferença, como criança, 
idoso, mulher, doente. 

Passagem do ser genérico 
para ser específico, 
definido por idade, sexo e  
condição física. 

As diferenças específicas precisam 
ser consideradas; o tratamento não 
pode ser igual, mas adequado à 
natureza do indivíduo ou do 
sujeito. 
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Nos anos 1990, com o resgate da discussão da cidadania, surgiu uma série de críticas ao 

modelo teórico marshalliano. Entre estas, sobressaem as que apontam a passividade dos 

indivíduos pela certeza de terem direitos, acrescentando ao discurso a premissa de que 

todos têm também responsabilidades e precisam desenvolver e exercer qualidades de 

cidadãos. São consideradas qualidades, ou virtudes, o exercício da auto-suficiência 

econômica e a participação política ativa36. No escopo da crítica atual, evidencia-se 

também a urgência de revisão do próprio conceito de cidadania, incorporando ao seu 

traço genérico as particularidades decorrentes do pluralismo sociocultural da vida 

moderna, a exemplo da globalização do risco social (CARAPINHEIRO, 2005), e as 

transformações das relações e do direito do trabalho (FERREIRA, 2005). 

Kymilicka e Norman (1997) consideram que o pensamento neoliberal, da década de 

1990, impregnou de críticas os direitos sociais e o estado de bem-estar, delegando para 

as políticas sociais compensatórias a promoção de seres passivos e dependentes, como 

fator de redução das iniciativas individuais e coletivas, e da capacidade empreendedora 

da sociedade. Tanto essa afirmação de dependência quanto a euforia pela afirmação de 

cidadania precisam ser revisitadas, pois o desconforto pela incompletude37 da jornada 

(CARVALHO, 2005) dificulta o exercício de direitos institucionalizados, inclusive a 

garantia das condições de vida e de sobrevivência econômica, apesar dos incentivos ao 

desenvolvimento de atividades laborais como atitudes e virtudes empreendedoras.  

Todavia, como postula Santos (2005), não se pode ignorar os efeitos das trocas 

desiguais no âmbito das políticas e das práticas econômicas e sociais globalizadas. As 

relações desiguais afetam as formas de produção e sua vinculação com o espaço local, 

suscitando a desintegração da identidade de produtos para aceitação mundo afora, e sua 

concomitante repatriação que, embora destituída da sua genuinidade, assume o papel de 

auto-representação do local. Os impactos também desiguais sobre a situação de 

emprego e distribuição de renda estão no que Carapinheiro (2005) muito 

apropriadamente denomina de confluência da globalização das políticas com a 

socialização das políticas globais, aumentando os riscos para todos. Tais riscos ferem 

direitos e dilaceram a cidadania pela incoerência do crescimento do capitalismo com a 

                                                 
36 Kaplan e Lasswell (1998) e Bobbio (1992) apresentam conceitos fundamentais para o entendimento do assunto. 
37 Carvalho (2005) apresenta o longo percurso da cidadania no Brasil, concluindo que ao final da jornada 
são visíveis os sinais de que a democracia não resolveu, nem acelerou, os problemas de desigualdade social 
e pobreza, com suas variantes de desemprego e violência. 
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tendência generalizada de degradação das condições de vida, laborais e sociais, de 

grande contingente de pessoas e grupos (FERREIRA, 2005). 

Ao desnudar a prevalência deste cenário, não basta legitimar e reconstituir direitos, 

tratando o cidadão como um cliente, isento de responsabilidades, estimulando a 

estratificação de grupos ou minorias, a exemplo de mulheres, negros, portadores de 

deficiência. Também não se pode sustentar que um Estado promotor de bem-estar gera 

cidadãos passivos; tampouco referenciar o discurso e a prática no livre mercado, onde as 

oportunidades estão colocadas para quem souber delas se apropriar. A contenção dessa 

tendência passa pela aceitação de que há um movimento global que generaliza riscos 

(CARAPINHEIRO, 2005) e, com o pressuposto da ampliação das oportunidades de 

produção, promove a desregulamentação do trabalho e a degradação das condições de 

emprego. 

Ao longo do tempo, a democracia liberal foi pródiga na definição de instrumentos que 

delimitavam o papel e as responsabilidades do Estado e da sociedade. Separaram-se os 

poderes – legislativo, executivo e judiciário - e instituíram-se procedimentos para a 

defesa e o controle dos interesses privados - normas, leis, códigos e sanções, 

neutralizando interferências individuais. Contudo, no Brasil, a existência de 

instrumentos de regulação não se traduz em efetiva implementação, e a mudança de 

rumos, quando ocorre, caminha muito lentamente como se estivéssemos sempre 

participando de processos desencontrados no tempo e no espaço (CARVALHO, 2005), 

convivendo simultaneamente em um mundo legalmente desenhado, imaginado, e em 

outro concretamente construído, real, com impactos significativos nos resultados das 

políticas, estatais e privadas. A ausência de cooperação, conscientização e comprometimento 

dos indivíduos na sociedade liberal, no que concerne à proteção da saúde, família, meio 

ambiente e capacidade empreendedora, tem levado ao fracasso inúmeras iniciativas de 

natureza pública e privada. A modificação desse cenário tem como ponto de inflexão um 

maior equilíbrio entre garantia e efetiva implementação de direitos; entre benefícios e 

responsabilidades econômicas e sociais; entre indivíduos e sujeitos. 

Assim, da mesma forma como se propaga que a porta de entrada para esse equilíbrio 

baseia-se na quebra da passividade dos cidadãos, deve-se atentar que a chave que abre 

esta porta está na diminuição da desigualdade de oportunidades. A passividade e a busca 

de eqüidade podem se transformar pela ampliação dos poderes individuais e coletivos, 

mediante a atuação em assembléias regionais, conselhos, fóruns e governanças 
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empresariais, embora a existência e a institucionalização desses espaços não garantam a 

participação responsável e efetiva. Também não asseguram que o uso desse poder 

concedido se dará com responsabilidade ética e social, sem beneficiar indivíduos ou 

grupos de pressão detentores de poder ou de fragmentos de poder (CLEGG, 1998).  

Mesmo considerando o valor da atividade política e a importância da institucionalização 

da participação para despertar, consolidar e ampliar a percepção dos cidadãos sobre as 

responsabilidades coletivas e individuais, é questionável a ênfase dada a essa estratégia. 

Ela deixa fora da cena o direito universal de não querer participar coletivamente e de ter 

garantido um ambiente favorável e diversificado para iniciativas independentes de 

atuação na esfera econômica, a exemplo do desenvolvimento de micro e pequenos 

negócios. Naturalmente que não se pode conceber esse microcosmo isento das disputas 

de poder, porém é inegável que esta arena reproduz, como um microorganismo, a 

competição como informação básica para a sobrevivência e nem sempre sua ação é 

pautada pela ética e identidade entre iguais (GUATTARI E ROLNIK, 1999; MATURANA E 

VARELA, 2005; VARELA, 1996).  

Além disso, a exacerbação da função educativa da participação muitas vezes transforma 

o cidadão não participante em um ser incompleto, discriminando o seu direito político 

de, inclusive, não participar. Cidadãos passivos podem encontrar mais prazer e 

realização na vida familiar e profissional, embora haja empobrecimento do seu discurso 

político.  Aceitando que a participação é uma escolha pessoal, a teoria da sociedade civil 

apóia-se na tese de que o compromisso mútuo é mais assumido e aprendido quando os 

indivíduos atuam voluntariamente em organizações da sociedade civil, compondo redes 

associativas, como família, sindicatos, associações, cooperativas e meio ambiente, entre 

outras. Assim sendo, essas redes associativas, pela sua capacidade de exercer controle 

mútuo, demonstram que o mercado e a participação política não são suficientes para o 

aprendizado de virtudes cívicas. 

Teóricos das virtudes liberais dos anos 1970 e 1980, comprometidos com os princípios 

de liberdade, neutralidade e individualismo, enfatizaram a importância dos direitos e das 

instituições, classificando as responsabilidades em quatro tipos de virtudes: (1) virtudes 

gerais, compreendendo coragem, respeito a lei e lealdade; (2) independência e abertura 

de pensamento, como virtudes sociais; (3) virtudes econômicas, favorecendo a 

adaptação ao trabalho e sua ética; (4) virtudes políticas, relacionadas à capacidade de 

respeitar os direitos dos outros, avaliar e controlar as autoridades políticas, bem como 
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participar de debates políticos. Tais virtudes são aprendidas no sistema educacional, nas 

associações da sociedade civil, na família e no próprio mercado. 

Numa outra perspectiva, Santos (1999) argumenta que a transformação radical da 

sociedade moderna está assentada em dois pilares: regulação e emancipação. O pilar da 

regulação é constituído pelo princípio de Estado, de Hobbes; pelo princípio do mercado, 

de Locke; e pelo princípio de comunidade, de Rosseau. O pilar da emancipação é 

constituído pela articulação da racionalidade moral prática de direito moderno; pela 

racionalidade cognitivo-experimental da ciência e da técnica moderna; e pela racionalidade 

estético-expressiva das artes e da literatura modernas. O desenvolvimento do pilar de 

emancipação, em detrimento do pilar da regulação, resultou em desequilíbrio para ambos. 

No caso da regulação, o desequilíbrio se deu pela hipertrofia do princípio de mercado em 

prejuízo do princípio de Estado, e de ambos em detrimento do princípio de comunidade. 

No contexto da teoria liberal, Santos (1999) aponta que esse desequilíbrio fez emergir, no 

plano político, duas subjetividades: a subjetividade coletiva do Estado e a subjetividade 

atomizada dos cidadãos autônomos e livres. A compatibilização dessas vertentes é 

alcançada através da distinção entre Estado e sociedade civil, pela naturalização do Estado 

e pelo conceito de contrato social que, em última instância, leva à neutralização da 

política e induz o relacionamento entre Estado e indivíduos, segundo a matriz liberal. 

A superação da tensão entre subjetividade coletiva e subjetividade individual38, 

neutralizada pelo princípio da comunidade, levou a um maior equilíbrio entre os 

princípios de Estado e de mercado. Este equilíbrio manifestou-se pelo estabelecimento 

dos direitos sociais e, conseqüentemente, da cidadania social. Apesar de ser inegável o 

papel dos movimentos coletivos, notadamente dos trabalhadores, e das organizações 

empreendedoras, como pequenas e microempresas, cooperativas e associações diversas, 

questiona-se em que medida a cidadania social e econômica tem sido conquistada ou se 

é apenas uma concessão do Estado capitalista, em prol de sua legitimação. Esta questão 

faz muita diferença quando se pensa na existência de uma cidadania atomizada, por 

atender a demandas de grupos de pressão, ou de uma cidadania estatizada, pela 

transformação da solidariedade social em um conjunto de serviços burocratizados. 

                                                 
38 No pensamento marxista, a classe operária representa uma subjetividade coletiva. Essa subjetividade se 
fortaleceu nas construções emancipatórias da sociedade moderna: movimentos sindicais, mutualismo, 
cooperativismo,  marxismo, socialismo e anarquismo (ver Santos, 1999). 
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Por outro lado, como desafio à construção da cidadania ativa, em base solidária e 

responsável, Amartya Sen (1992) comenta que as teorias substantivas da ordem social, 

sobretudo as teorias éticas, para serem viáveis na atualidade, devem ter em sua essência 

a característica básica da igualdade. Obviamente, a ausência da marca da igualdade 

tornaria a teoria discriminatória e inconsistente.  

Ao não dar conta de implementar os direitos, para tornar a sociedade uma constelação 

de membros iguais, as teorias da igualdade e, conseqüentemente, as categorias de 

cidadania devem abrir espaços para os desiguais e excluídos; para a diversidade 

crescente da sociedade moderna, paradoxalmente global e particular submetida às 

mesmas potencialidades das ofertas virtuais e aos mesmos riscos de desagregação 

cultural, econômica e social, ingredientes disponíveis sem eqüidade para uma sociedade 

tão diferenciada no desejo, na conquista, na concessão e na negação dessas mesmas 

vantagens e desvantagens. 

Para deixar de ser passiva, paradoxalmente numa sociedade de direitos e de excluídos, é 

fundamental a construção de uma cidadania ativa e responsável. Esta construção passa, 

necessariamente, pelo exercício da educação como um direito que desperte, fomente e 

desenvolva as qualidades e virtudes indispensáveis para a participação efetiva. Logo, a 

cidadania plena pressupõe a participação ativa em uma comunidade, onde os indivíduos 

sintam-se incluídos e, desta forma, compartilhem um sistema de crenças com relação 

aos poderes públicos, à sociedade e ao conjunto de direitos e deveres que lhes são 

atribuídos, inclusive os econômicos (FLEURY, 1999). 

A cidadania plena requer cidadãos informados e comprometidos com seus próprios 

direitos e deveres, podendo ser percebida em pelo menos quatro dimensões (FLEURY, 

1999): (1) igualitária, onde a referência à igualdade39, numa sociedade de desiguais, 

vincula a cidadania à democracia; (2) jurídica40, onde a agenda de direitos e deveres 

vincula o cidadão ao Estado, com a mediação da própria cidadania; (3) institucional, 

que corporifica e dá institucionalidade à cidadania por meio dos aparelhos de justiça, 

parlamento e governo; (4) histórica, que permite a construção dos direitos em diferentes 

momentos e etapas, respeitando limites e contextos socioculturais da comunidade. 

                                                 
39 É importante observar as concepções de igualdade de Friedman e Friedman: (1) Natural, igualdade 
diante de Deus; (2) Igualdade de oportunidades e; (3) Igualdade de resultados, que assegura um patamar 
mínimo para todos os indivíduos (Fleury, 1999).  
40 Além de garantia através de legislação especifica a implantação de direitos e deveres depende da 
existência de instituições afins, preparadas para desempenhar suas funções. 
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Como conquista ou concessão, a cidadania social cumpriu o papel de neutralizar a 

subjetividade individual, conduzindo os indivíduos e trabalhadores à passividade pela 

oferta de serviços e mercadorias; a cidadania sem subjetividade conduz à normalização 

(SANTOS, 1999). O fracionamento da subjetividade opera-se nas instituições de ensino, 

família, prisões, formação profissional, e consolida-se pelo poder disciplinar que, 

antagonicamente, contribuirá para a recriação da própria cidadania e de uma nova 

subjetividade (FOUCAULT, 1999). A cidadania recriada, assentada em princípios 

coletivos e não em direitos individuais, ressalta formas de participação em detrimento 

da exclusividade de direitos e deveres, sendo, inclusive, menos estatizante. Comparece 

como a afirmação de uma subjetividade que busca emancipação pessoal, econômica, 

social e cultural. 

A transformação do domínio das classes41 pelo domínio dos movimentos sociais 

demonstra o caráter dinâmico dessa cidadania da pós-modernidade. Esses movimentos 

aproximam subjetividade e cidadania; criticam e convivem com os extremos de 

regulação social capitalista e emancipação social socialista-marxista. Santos (1999) 

considera que nos países centrais esses movimentos traduzem-se nos movimentos 

ecológicos, feministas, pacifistas, anti-racistas, de comunidades e de auto-ajuda. Na 

América Latina, assumem o perfil de movimentos populares, como frentes de libertação 

democrática, sindicatos, movimentos vinculados às igrejas, ecológicos e feministas, 

entre outros. De modo geral, atuam denunciando novas formas de opressão – guerras, 

poluição, discriminação – e estruturam-se na defesa dos princípios de cultura e de 

qualidade de vida de um determinado grupo social, de um país, região, território ou da 

sociedade como um todo.   

Também tem sido comum, particularmente no Brasil, o surgimento de organizações de 

controle social do Estado. Essas organizações, institucionalizadas  sob a forma de 

conselhos de direitos, de políticas públicas ou de fóruns especiais, não se caracterizam 

como movimentos sociais ou populares. Predominantemente surgem como uma 

demanda do Estado, sendo instrumento de sua legitimação.  

Esse modelo de participação, ainda que não seja fruto da iniciativa de uma dada 

comunidade, de certa forma, ao longo do tempo, tende a provocar uma cidadania mais 

ativa. Mesmo tendo origem dentro do próprio Estado e funcionando sob a sua tutela, 

                                                 
41 Santos (2005) chama atenção para a emergência de uma nova classe de trabalhadores: a classe dos 
executivos.  
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essas organizações da sociedade civil apresentam a oportunidade de desmarcar os 

limites entre o Estado, o mercado e a sociedade. No momento, contudo, configuram-se 

mais como um instrumento de regulação que de emancipação e de revalorização da 

subjetividade em relação à cidadania.  

O desafio colocado é, entre outros, o de transformar a missão estática dessas 

organizações de controle social, com a regulação do Estado, promovida pelo próprio 

Estado, em veículo da emancipação política, econômica e sociocultural nos territórios. 

Transformar a participação induzida em instrumento de estímulo à democracia 

participativa. Ao invés de promover sua multiplicação indiscriminada, criar condições 

para que a própria sociedade descubra os modelos adequados de institucionalização dos 

seus organismos de inserção nas atividades econômicas, de participação e de 

representação. Não devem, portanto, ser escondidos os problemas de legitimação e de 

descrédito que têm assolado as instituições típicas do Estado parlamentar e as 

instituições mercantis, devastadas por escandalosas irregularidades.  

instituições mercantis, devastadas por escandalosas irregularidades.  

4.3 – Exclusão social e inclusão produtiva 

Considerada uma nova questão social, a exclusão social42 afirmou-se como objeto de 

atenção quando o termo foi utilizado por René Lenoir,43 em 1974, para especificar o 

crescimento de um tipo de pobreza na França. Esta pobreza, cujo controle era 

dependente das ações do governo e estimulava o crescimento dos gastos sociais, 

inicialmente foi associada ao fenômeno de expansão de um tipo especial de necessitado, 

identificado como inadaptado social. 

Nas décadas de 1970 e 1980, o termo passou a caracterizar os novos pobres constituídos, 

basicamente, de migrantes e subtrabalhadores urbanos. A partir de meados dos anos 1980 

e na década de 1990, o debate da exclusão foi estruturado em função da ocorrência de 

significativas mudanças no perfil da pobreza. Neste período, foi constatado o aumento das 

desigualdades sociais, das instabilidades dos vínculos sociais e da importância do papel 

do Estado na promoção da coesão social (DURANA, 2004; ESCOREL, 1999). 

                                                 
42 O cerne da questão social contemporânea está nas mudanças ocorridas no processo produtivo e nas 
formas de acumulação capitalista, gerando “a diminuição de empregos e inviabilizando essa via de 
constituição de solidariedades e de inserção social” (ESCOREL, 1999:52). 
43 René Lenoir, em 1974, era Secretário de Ação Social do Governo de Jacques Chirac (ESCOREL, 1999). 
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Apesar da crescente produção intelectual sobre a questão da exclusão, Fleury (1998) 

chama a atenção para o vazio conceitual reinante no final do século XX. O quadro de 

referência está repleto de definições que associam a exclusão à perda ou falta de acesso 

aos direitos de cidadania; também é relevante sua associação aos processos de 

marginalização decorrentes do desemprego e das transformações dos sistemas sociais e 

demográficos. De toda forma, parece haver um consenso no sentido de considerar a 

exclusão um fenômeno recente, sendo resultado de: (1) crise econômica e instabilidade 

gerada pela globalização dos riscos sociais; (2) desconstrução dos valores, crenças e 

vínculos sociais da sociedade contemporânea; (3) incerteza no mundo do trabalho, com 

o surgimento de novos modelos produtivos e declínio da industrialização; e (4) 

ampliação da escala de pobreza (DURANA, 2004; HELLER, 1999; KLIKSBERG, 1994; 

SANTOS, 2005; SEN, 2000). 

Durana (2004) apresenta o desenvolvimento dos conceitos de exclusão social na década 

de 1990 e sua pertinência ao referir-se a populações em situação de desvantagem social. 

A exclusão, segundo a autora, revela o agravamento da situação de pobreza e coloca-se 

à margem das políticas de proteção social estabelecidas no mundo, com o advento do 

estado de bem-estar social, após a Segunda Guerra Mundial. Enquanto políticos, 

cientistas e ideólogos discutiam nos anos 1970 e 1980 a continuidade das ações 

governamentais de proteção social e o desmonte do aparelho estatal acusado de gerar 

indivíduos dependentes, passivos e sem iniciativa para o trabalho, surgia uma nova 

categoria de necessitados, os excluídos, que sequer teriam acesso aos programas 

protecionistas44. 

O estado de bem-estar social foi criado para amparar indivíduos dentro de um cenário 

de crescimento do mercado de trabalho e foi estruturado na crença da eficiência de um 

sistema previdenciário, educacional e de saúde do trabalhador. Tais indivíduos afluíam 

aos centros urbanos e, embora pobres, eram originários de grupos familiares e comunais 

estruturados.  Recebiam a proteção estatal como medida de contenção das desigualdades 

sociais e tentativas de implantação dos direitos de cidadania. Todavia, os indivíduos que 

hoje são tidos como excluídos extrapolaram os limites da pobreza e, em tese, estariam 

fora dos limites dos sistemas de bem-estar e da assistência social (DURANA, 2004). 
                                                 
44 O avanço da pobreza na América Latina foi avassalador. Dados apresentados por Kliksberg (1994), 
mostram que em 1980 a pobreza afetava 38% dos latino-americanos; em 1990 a situação de pobreza 
praticamente duplicou, atingindo 62% da população.  Na Europa, a pobreza estabelece-se em função das 
migrações e do desemprego em massa, e os que estão no umbral da pobreza possuem 50% da renda média 
(DURANA, 2004: 9).   
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Excluídos, conceitualmente, são os indivíduos que romperam as fronteiras e participam 

do universo da marginalidade, miséria, mendicância, falta de ocupação, vulnerabilidade, 

precariedade, necessidade, mal-estar e indigência. Os pobres, como uma escala acima 

dos excluídos, são identificados pela desigualdade social, diferença social, 

discriminação social, segregação social, desqualificação, privação, indivíduos relegados 

ou em desvantagem, inadaptados sociais e estigmatizados. Com esta listagem de 

sinônimos, Durana (2004) procura iluminar os conceitos em construção sobre a 

exclusão social e tenta fazer a diferenciação entre pobres e excluídos. Tanto uns quanto 

os outros são resultado da negação de direitos e do agravamento das situações sociais. 

Segundo Escorel (1999), há diferentes modelos de análise para o entendimento e a 

conceituação da exclusão. Destaca que a própria conceituação passa por um processo de 

amadurecimento, precisão e consolidação, sendo possível afirmar que a exclusão 

decorre do agravamento vertical da situação de pobreza, indo além do que os teóricos 

consideram pobreza extrema. A síntese das correntes conceituais, tratadas por Escorel 

(1999) e Durana (2004), permite organizar a discussão em quatro linhas mestras que 

consideram a exclusão social como geradora e conseqüência de: (1) desigualdade social 

ao extremo, com risco de fragmentação da sociedade e ruptura do vínculo social; (2) 

negação de direitos de cidadania, principalmente políticos e econômicos; (3) 

inadaptação, desajuste e falta de acesso à cultura de mercado; (4) quebra do modelo de 

integração social baseado no emprego assalariado. 

A exclusão concebida como uma ruptura do vínculo social decorre da deficiência de 

solidariedade e não apenas de questões econômicas e sociais (MINGIONE e OBERTI, 

2003). A negação de direitos pressupõe uma vacância nas ações afirmativas de 

promoção da igualdade e participação. A constituição de grupos de excluídos é movida 

pela ruptura dos vínculos sociais que ligam os indivíduos e lhes conferem identidade 

social. Em função desse rompimento, os excluídos são rejeitados física, geográfica ou 

materialmente. O trabalho através das corporações e das relações sociofamiliares 

constituía-se no principal eixo de inserção social, delimitando áreas de assistência e de 

exclusão, para os não inseridos ou desvinculados do processo de produção. A inserção, 

pelo contrário, significa dar lugar na sociedade, com direitos, oportunidades e status, 

com ações direcionadas para o fortalecimento dos vínculos sociais.  

A negação de direitos de cidadania é resultado de incertezas políticas que não 

favorecem sua implementação. O acesso a bens e serviços estava atrelado a um pacto de 
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desenvolvimento assumido no pós-guerra, com agenda definida pela inserção em massa 

dos indivíduos no mercado de trabalho formal, nos países industrializados, 

subdesenvolvidos e não desenvolvidos.  A retração do Estado na promoção de políticas 

econômicas e sociais, bem como o devastador processo de questionamento do papel dos 

Estados nacionais, contribuiu para a descontinuidade de políticas de proteção social e 

amparo aos menos favorecidos. A redução das políticas de proteção e sua vinculação ao 

trabalhador formal deixaram descoberta uma parte significativa da população, 

originando os excluídos. 

As mudanças velozes ocorridas na sociedade, provocadas pela tecnologia da 

informação, fizeram do mundo comum um universo diversificado que requer constante 

atualização dos indivíduos. Nem todos conseguem alcançar esta realidade, mesmo os 

que foram preparados para a corrida industrial. Os outros membros da sociedade que 

não tiveram acesso às informações mais elementares e que participaram de um sistema 

de ensino falido são, sem dúvida, pouco adaptáveis a estes requisitos. Principalmente a 

partir da década de 1990, quando a sociedade global passou a ser considerada como 

mais um componente do capital45, os indivíduos passaram a ser tratados como capital 

humano e social, tidos como indispensáveis para mover a economia (PUTNAM, 1996; 

KLIKSBERG, 1999).  

Como capital humano, as pessoas devem reciclar permanentemente seus 

conhecimentos; como capital social, os seres humanos devem participar de redes de 

cooperação e articulação. Isto torna as pessoas, individualmente ou em grupo, 

responsáveis pela solução dos seus problemas, pelo desenho de novos sistemas 

econômicos, sociais e culturais, e, sobretudo, protagonistas do seu fracasso ou sucesso. 

Missão complexa no mundo atual, repleto de incertezas e em permanente mutação.  

A ruptura no eixo do trabalho amplia as esferas de assistência e de exclusão. Reforçada 

pela fragilidade dos vínculos familiares, a debilidade das relações produtivas configura-

se, no momento, como indutiva do crescimento da vulnerabilidade da sociedade 

contemporânea, abalando, inclusive, a coesão social (SANTOS, 2005; VERGARA ROJAS, 

2005). Os segregados do sistema produtivo participam de um processo de 

desqualificação social, passando a integrar a categoria dos excluídos, embora Sachs 

                                                 
45 Segundo Kliksberg (1999), o Banco Mundial distingue quatro formas básicas de capital: o natural, que 
constitui os recursos naturais do país; o construído, que inclui infra-estrutura, bens de capital, capital 
econômico e financeiro; o humano, determinado pelos índices de saúde, nutrição e educação; e o social, 
definido pelos graus de confiança, participação e cooperação.  
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(2004) considere que é possível e desejável uma inclusão social pelo trabalho decente, 

não precarizado.  

O processo de desqualificação inicia-se pela fragilidade gerada pelo desemprego ou 

pelas dificuldades de inserção laboral, prevalecendo o sentimento de humilhação e 

inferioridade. A prevalência desta situação gera a dependência das instituições e canais 

de assistência, provocando um estado de ruptura, como último estágio da 

desqualificação. O sentimento de inutilidade desperta o desejo de viver à margem da 

sociedade, abalando a própria dimensão humana dos indivíduos. 

Corroborando com esses autores, Demo (2002) qualifica a exclusão social como um 

estado de angústia de segmentos da população, diante do risco de aprisionamento na 

espiral da escassez e de degradação da coesão social. Esse sentimento é fortalecido 

pelas preocupações inerentes à instabilidade do trabalho; pela conjugação de situação de 

privação material com degradação moral e social; e pelo desencanto com o progresso. 

Para o autor, a exclusão configura-se como um novo paradigma da pobreza, onde a 

discussão das desigualdades, por não ser capaz de explicar as crises de identidade e de 

ruptura dos vínculos sociais, não é mais suficiente para explicar o novo fenômeno. A 

exclusão, dessa forma, está alicerçada na destruição da coesão social; na perda da 

sensação de pertencimento; na consolidação do sentimento de abandono e da 

incapacidade de reação. 

O fenômeno da exclusão tem grande impacto, mas não esgota o entendimento da 

questão socioeconômica na atualidade. Supostamente é um fenômeno da sociedade 

contemporânea, fragmentada e destituída de valores compartilhados e aceitos por todos 

(HALL, 2001; SANTOS, 2005; SENNETT, 1999). A redução dos empregos formais, pelas 

mudanças ocorridas nos processos de produção capitalista, e o desafio competitivo na 

atualidade são obstáculos à inclusão produtiva. 

Cabe destacar que os arranjos organizacionais promovidos para intervir no processo de 

exclusão não mais se restringem a ocupar o espaço disponível – vacância institucional - 

dentro do próprio processo de produção. A criação e o funcionamento de novas 

entidades, como associações e cooperativas, são motivados pela onda de redefinição de 

mecanismos de participação efetiva de pessoas e instituições no sistema econômico.  

Essas organizações exercem a vocação de provocar mudanças no seu ambiente social e 

institucional, e atuam como um canal para o exercício da responsabilidade social dos 
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indivíduos. Esta responsabilidade realiza-se na busca de modelos de inserção no 

mercado de trabalho e, além de favorecer a inclusão social, reforça os vínculos de 

solidariedade na reconstituição do tecido social. 

Para atender à missão de atuar na problemática da exclusão e promover a inclusão 

produtiva, essas novas instituições estruturam-se como redes sociais, ocupando espaços 

anteriormente reservados ao Estado e ao mercado. São organizações criadas de forma 

espontânea e/ou induzida; desenvolvidas e geridas por códigos próprios e apresentam 

perfil gerencial que favorece sua reformatação e rápida transformação em novas 

organizações. As redes referidas anteriormente são constituídas a partir da 

conectividade no espaço territorial pela articulação de fóruns de especialistas, comitês, 

grupos de trabalho, associações comunitárias ou conselhos de políticas públicas. Com 

esse perfil, podem ser classificadas em três grupos (MARINHO DA SILVA, 2000), 

conforme detalhado a seguir. 

• Organizações demandadas ou induzidas pelo próprio Estado 

Apresentam-se como conselhos e fóruns de políticas públicas de saúde, educação, meio 

ambiente, criança e adolescente, desenvolvimento, justiça, comissões de emprego e 

renda etc. Sua função básica é o exercício do controle social. A participação da 

sociedade é induzida e concedida. São criadas para atender a exigências formais de 

viabilização de planos, programas e projetos governamentais. Têm pouca autonomia  

para definir sua estrutura organizacional e gerencial. Atendem a interesses do governo 

e, residualmente, da sociedade. 

• Organizações demandadas pela própria sociedade 

Apresentam-se como fóruns temáticos e grupos de especialistas. Buscam suprir lacunas 

dos processos de formulação e implementação de políticas públicas e de mercado. 

Contribuem para a ampliação do conhecimento e da especialização de áreas temáticas. 

São criadas por iniciativas particulares, persistindo um certo voluntarismo. Atendem a 

interesses próprios e da coletividade. São voláteis e se reformatam com bastante 

agilidade, transformando-se em função da mutabilidade dos seus interesses. Do ponto 

de vista organizacional e gerencial, são autônomas e informais. 
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• Organizações determinadas pela necessidade de inclusão produtiva 

Basicamente, são formadas por empreendimentos econômicos de micro e pequeno 

porte, e representam cerca de 90% das unidades produtivas no Brasil 

Atuam com baixa tecnologia de produção e gestão, e delas participam as organizações 

de artesanato, cooperativas de comércio e serviços, e grupos de produção informal e 

familiar. Apresentam alta rotatividade de membros, têm em média quatro trabalhadores 

e sobrevivem no mercado por um período de três a cinco anos (SEBRAE, 2004). 
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5. POR UMA TEORIZAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES ARTESANAIS 

Constata-se que a teoria administrativa em vigor, focada nos procedimentos e 

relacionamentos mantidos nas organizações formais, com ênfase no chão de fábrica, 

apresenta limitações para o entendimento das singularidades da produção artesanal. 

Utilizando-se os postulados defendidos por Burrell (1998), pode-se dizer que as 

organizações artesanais contemporâneas apresentam-se, no campo da teoria, como 

explanandum em transformação. Seu entendimento, portanto, requer a revisão e a 

atualização de pressupostos da teoria social, notadamente da teoria das organizações, 

cujo enfoque, considerado na perspectiva histórica das abordagens prescritivas, 

explicativas e mesmo dos estudos críticos, não é suficiente para a melhor compreensão 

do fenômeno. Nos dois primeiros casos, as preocupações estão direcionadas para a 

divisão do trabalho, a especialização e a integração harmônica do trabalhador na 

instituição, em busca de eficiência na produção; no terceiro caso, a temática analítica 

está centrada nos problemas e sofrimentos enfrentados pelos trabalhadores nas 

organizações formais, notadamente nas industriais.  

Como possibilidade de expansão do diálogo teórico, esta tese aposta no resgate do 

pensamento de Guerreiro Ramos (1989), ao desenvolver os fundamentos de uma nova 

ciência das organizações. Tais estudos, embora não concluídos pelo autor, estão 

ancorados na identificação e reconhecimento de que o universo organizacional supera as 

fronteiras do mundo empresarial e industrial, exigindo novos modelos analíticos. 

Complementando a abordagem de Guerreiro Ramos (1989), para uma teoria da 

delimitação dos sistemas sociais, esta tese procura incorporar a perspectiva analítica 

tratada por Maturana e Varela (2005) a partir do constructo da autopoiesis, que trata as 

organizações como sistemas vivos e auto-organizados (MORGAN, 1996). Tais sistemas 

caracterizam-se pela manutenção e repetição de determinadas informações que 

permitem sua sobrevivência, estabilidade e renovação em ambientes de alta 

mutabilidade, como os enfrentados pelo artesanato na sociedade industrial e pós-

industrial. 

Orientadas por uma racionalidade substantiva, as organizações artesanais são formadas 

por indivíduos ou grupos que buscam novos modelos alocativos (GUERREIRO RAMOS, 

1989), desprendidos ou impedidos, pela sua condição de acesso ao mercado, da 

subordinação à armadilha do lucro econômico. Um modelo de análise adequado às 

organizações sem foco exclusivo no mercado, a exemplo das artesanais, precisa ter 
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referências conceituais que levem à compreensão de tópicos organizacionais subjetivos, 

que dão suporte à produção intelectual, material e, sobretudo, à capacidade de promover 

a realização pessoal dos trabalhadores artífices, preocupados com a sustentabilidade do 

seu meio, com o bem-estar coletivo e com o desenvolvimento territorial. 

A utilização do referencial sobre as teorias de organização, resgatadas nesta tese, muito 

pouco pode ajudar na teorização das organizações de produção artesanal. Mesmo que os 

fatores que delimitam os estudos das organizações formais e informais sejam tratados 

como compatíveis, e apenas dispostos em outra lógica, o acúmulo de conhecimento não 

atende à necessidade de um olhar diferenciado para o artesanato. Para superar tal lacuna 

teórica, este trabalho deverá considerar o artesanato como tipos imperfeitos de 

fenonomias e de isonomias, atendendo aos conceitos de Guerreiro Ramos (1989). 

As fenonomias são sistemas sociais de caráter temporário, sem muita estabilidade. São 

constituídas de pequenos grupos, em torno de cinco pessoas, que desenvolvem 

atividades criativas e automotivadoras. Os membros são comprometidos com os 

resultados do trabalho que é organizado por meio de regras mínimas, estabelecidas por 

consenso. Os participantes atuam em igualdade de condições, investindo no 

relacionamento interpessoal visando qualidade na convivência e envolvimento de outros 

indivíduos para compartilhar experiências. Funcionam em espaços coletivos, muitas 

vezes ocupando a estrutura operacional doméstica de um dos membros. A produção 

advinda das fenonomias pode ser comercializada, embora o mercado seja tratado em 

plano secundário. São caracterizados como fenonomias os ateliês de artistas e ambientes 

que favoreçam a criatividade. 

As isonomias admitem a alocação de empregados com vocação para as atividades 

manualizadas, sendo tratados sem diferenciação ou hierarquia. Como um sistema 

comunitário, a autoridade é exercida por delegação, em função da natureza dos 

problemas e da necessidade de especializações para a organização da produção. Com 

predominância de relações interpessoais e primárias, a tomada de decisões e a definição 

de diretrizes nas organizações artesanais não atendem aos códigos do pensamento 

cartesiano (CAPRA, 2002), mesmo quando o objetivo é atender as exigências do 

mercado. Buscam a sustentabilidade financeira sem comprometer a troca de 

experiências, a autogratificação com o que fazem e da generosidade entre os membros 

que manifestam estilos de vida fora dos padrões normativos da sociedade. São 
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considerados isonomias os diferentes tipos de associações, empresas de propriedade 

coletiva, grupos religiosos e comunitários com preocupações sociais. 

A tentativa de teorizar sobre as organizações artesanais será provocada por uma 

analogia com as organizações sociais, estabelecidas a partir das categorias de análise de 

Guerreiro Ramos (1989).  Portanto, os discursos analisados (FOUCAULT, 2004) foram 

interpretados valendo-se de enunciados que aceitam as organizações artesanais como 

modelos imperfeitos de fenonomias e isonomias, recortadas e validadas por um valor 

econômico de mercado que, além das remunerações financeiras, promove gratificação 

pessoal e o desenvolvimento territorial, pela oportunidade de inclusão produtiva. 

 

5.1 – Abordagem metodológica 

Para a realização do trabalho foram associados diferentes tipos de pesquisa (VERGARA, 

2005a): exploratória, bibliográfica, pesquisa de campo e pesquisa-ação.  O primeiro tipo 

foi de natureza exploratória por abordar um tema – as organizações artesanais – sobre o 

qual há pouco conhecimento sistematizado. Entre os meios de investigação foram 

utilizados a pesquisa bibliográfica, para o rastreamento da escassa produção sobre o 

assunto e para acessar a legislação e os possíveis instrumentos de regulação do 

artesanato. 

A pesquisa de campo foi desenhada para uma população de 14 grupos de artesãos (ver 

quadro 9), participantes de um programa de artesanato do SEBRAE do Rio de Janeiro, em 

2004 e 2005. A coleta de dados foi realizada com a aplicação de questionário fechado 

em 99 sujeitos, selecionados em amostragem aleatória simples (ROJAS SORIANO, 2004; 

BABBIE, 2003). As variáveis de análise corresponderam às dimensões dos sistemas 

sociais, definidos por Guerreiro Ramos (1989), a saber: tecnologia, escala, cognição, 

espaço e tempo (ver apêndice). 

A metodologia de pesquisa-ação (THIOLLENT, 1988; SUSMAN, 1983; VERGARA, 2005b), 

é caracterizada pela participação direta de pessoas, instituições, pesquisadores, técnicos 

e consultores para entender e intervir em determinada realidade. A pesquisa-ação foi 

enfatizada nesta tese por ser, também, um processo complexo e contraditório de 

relacionamento (TEIXEIRA, 2000), envolvendo indivíduos para identificar problemas e 

propor soluções. No caso da pesquisa-ação desenvolvida neste estudo, o problema era 
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criar condições para a participação de artesãos fluminenses num evento de moda 

bastante sofisticado: o Fashion Rio. 

A pesquisa-ação foi desenvolvida no período de 18 meses, com os resultados 

monitorados em dois eventos efetivos: edições de julho de 2004 e julho de 2005 do 

Fashion Rio. Sediado no Museu de Arte Moderna (MAM), o Fashion Rio é o evento 

oficial da moda do Rio de Janeiro, que disputa com São Paulo o lançamento das 

coleções de outono-inverno e primavera-verão no Brasil. Nas duas ocasiões, o 

artesanato ocupou um espaço no setor de business, juntamente com empresas de 

confecção e acessórios de moda. 

Levar o artesanato para o MAM e participar de eventos de moda de repercussão 

nacional e internacional era, em si, um grande desafio. Para melhor desenho da 

pesquisa-ação, definiu-se uma política de intervenção que considerou o artesanato um 

tipo genuíno de fazer moda e não apenas seu complemento. Esta posição demonstrou, 

para os protagonistas da pesquisa, que a produção artesanal deveria estar associada a um 

enredo fluminense, ou seja, a um tema local capaz de subsidiar a modelagem de uma 

coleção. Realizava-se, na prática, o processo de reflexão e aprendizagem, como é 

próprio da pesquisa-ação. Assim sendo, o artesanato foi buscar sua fonte de inspiração 

no programa Caminhos Singulares do Rio de Janeiro, desenvolvido pelo Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/RJ), com foco de atuação 

no turismo, no artesanato e na cultura (ver quadro 8). 

O programa Caminhos Singulares foi estruturado a partir de uma pesquisa concebida 

pelo SEBRAE/RJ e executada, em 2004, pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e pelo Instituto Estadual de Patrimônio 

Cultural (INEPAC). O programa parte do princípio de que cada região do estado pode ser 

observada pela trama da história, da cultura e das atividades socioeconômicas que 

determinaram as características ímpares de cada território. Como uma síntese da história 

do Brasil, os resultados do estudo permitiram resgatar as aptidões inatas dos territórios 

pesquisados e registrar os bens arquitetônicos, materiais e imateriais do estado do Rio 

de Janeiro. Desta forma, a pesquisa e o programa Caminhos Singulares contribuíram 

para o redesenho das ações de desenvolvimento territorial do SEBRAE/RJ, associando 

cultura, turismo e artesanato, que passaram a ser referenciadas pelos diferentes ciclos 

históricos e econômicos que delimitaram os Caminhos do Sal, na Região Litorânea; os 
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Caminhos do Açúcar, no Norte e Noroeste fluminense; os Caminhos do Ouro, na Costa 

Verde; e os Caminhos do Café, no Médio Paraíba (www.sebraerj.com.br).  

Como as edições de julho do Fashion Rio lançam as coleções primavera-verão, optou-se 

por trabalhar o artesanato sob a inspiração dos Caminhos do Sal, Açúcar, Ouro e Café, 

acrescidos dos Caminhos Urbanos que, além de ponto de convergência das histórias do 

Rio, detêm, em seu espaço físico, uma população negra relevante. A população africana, 

no passado, foi a força de trabalho presente e comum em todas as fases de ocupação 

econômica do estado, com impactos sociais e culturais expressivos até os dias de hoje e 

bastante visíveis nas áreas urbanas do Rio de Janeiro. 

Em resumo, a pesquisa-ação que orientou a elaboração da presente tese foi enriquecida por 

investigação de tipo bibliográfica (VERGARA, 2005a), com a utilização de materiais oriundos 

da pesquisa Levantamento dos Bens Imóveis dos Caminhos do Sal, Açúcar, Ouro e Café, 

disponíveis na internet (www.sebraerj.com.br), e outros materiais como os relatórios dos 

pesquisadores. Como complemento da análise bibliográfica efetivada, com o objetivo de 

ampliar o nível de conhecimento sobre o objeto de estudo, as organizações de artesanato, 

também foi realizada uma pesquisa de campo, com a aplicação por amostragem aleatória de 

questionários fechados (ver apêndice), respondidos pelo público-alvo: artesãos participantes 

do Fashion Rio. Tal abordagem permitiu compreender, do ponto de vista epistemológico e 

operacional, as organizações de produção artesanal envolvidas no estudo, com ênfase no 

discurso dos artesãos beneficiários e agentes do processo. 

 

5.2 – Organizações artesanais fluminenses 

Um dos poucos estudiosos das organizações artesanais, Santoni Rugiu (1998) enfatiza 

que desde a Antigüidade o artesanato tem influenciado a produção de bens, a cultura e a 

educação de pessoas. Para o autor, a potencialidade brasileira no desenvolvimento deste 

segmento está diretamente vinculada à diversidade cultural, ética e antropológica do 

nosso povo, estimulando a criatividade, a diferenciação e a inventividade. Outro fator 

relevante e que precisa ser preservado, sem prejuízo das oportunidades de mercado, é o 

fato de o artesanato brasileiro não ter sido absorvido pela massificação da produção 

industrial, conservando o diletantismo de um saber-fazer popular que se traduz em 

originalidade, principalmente fora dos circuitos de consumo em escala. 
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No passado, antes da Revolução Industrial, a grande maioria das pessoas dedicava-se ao 

trabalho manual, como artífice profissional ou ocupando suas horas livres. Em ambos os 

casos, a tradição e a genuinidade eram manifestações das formas de geração de 

conhecimento, cuja pedagogia era direcionada para a formação de novas gerações. Os 

mestres, além de ensinarem a produzir artefatos e utilitários, também transmitiam uma 

visão de mundo e de comportamento humano. Mesmo que tal visão de mundo fosse 

impregnada de imperfeições, Santoni Rugiu (1998) aponta a importância dessa 

pedagogia para a formação moral dos aprendizes e o sentimento de pertencer a um 

corpo social, como as corporações de ofícios, diferenciando os artesãos dos seres 

recrutados para o trabalho fabril e que, de pessoas, passavam a ser complemento das 

máquinas nas indústrias.  A importância formativa do artesão saiu de cena, porém 

sobreviveu ao mundo industrializado, assim como o próprio artesanato. O “aprender-

fazendo” tem sido revalorizado na atualidade, embora sejam utilizados outros processos 

para a formação do artesão. 

Segundo Santoni Rugiu (1998), as corporações de ofício criadas no século XII, na Idade 

Média, decorreram da evolução do modelo de produção familiar de artefatos e utilitários 

agrícolas, para atender às necessidades das cidades que então se formavam. Nesta fase, 

o mestre dominava um ofício e era o proprietário da matéria-prima e dos instrumentos 

de produção, com autonomia, comportando-se como fornecedor de artefatos e serviços 

urbanos. Após o apogeu das corporações no século XIV, há perda de independência do 

artesão que, mantendo o domínio das ferramentas de trabalho e do conhecimento do 

ofício, passa a depender de terceiros para o fornecimento da matéria-prima e a 

colocação de produtos no mercado. De autônomo passa a vendedor da sua força de 

trabalho a um empreendedor, desenvolvendo trabalhos ainda no seu ateliê ou espaço 

doméstico. 

A progressiva decadência dessas organizações estendeu-se até o final do século XVII, 

sendo finalmente extintas no início do século XIX. Do apogeu até a dissolução das 

entidades de produção artesanal foram centenas de anos de existência, cuja longa 

trajetória transformou mestres de ofícios, formadores de pessoas e disseminadores de 

valores da sociedade em capatazes e assalariados das unidades fabris, trabalhando no 

espaço organizado e supervisionado pelo patrão. Para Santoni Rugiu (1998), as 

descobertas marítimas e o desenvolvimento do comércio foram os elementos 
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responsáveis pelo desmonte do sistema corporativo, que passou a não dar conta de 

atender às demandas e exigências de um mercado sempre crescente.  

Foi exatamente no período de decadência das corporações de artes e ofícios, no século 

XVI, que o Brasil foi anexado ao reino português. Na colônia portuguesa, os pequenos 

arraiais e a falta de consumidores urbanos nas feitorias não estimularam a criação do 

regime corporativo para a produção de bens e serviços. As poucas e incipientes 

corporações brasileiras foram formalmente extintas em 1824, pela Constituição Imperial 

(SANTONI RUGIU, 1998). Pela condição de colônia, Portugal também impediu o 

desenvolvimento de manufaturas no Brasil, proibindo a utilização de teares e a 

fabricação de tecidos, exceto os de algodão grosso destinados à vestimenta dos negros e 

à confecção de sacos para empacotamento de mercadorias. As buscas e apreensões 

efetuadas na época encontraram apenas 13 teares de produção artesanal de tecidos em 

todo o Brasil.  

A liberdade de indústria e de produção de manufaturas foi concedida apenas após a 

abertura dos portos, com a chegada da corte portuguesa de D. João VI, em 1808. Em 

suas pesquisas, Santoni Rugiu (1998) concluiu que a industrialização no Brasil fez-se, 

desde o início, no modelo de grandes empresas, o que não permitiu que o parque de 

manufaturas se desenvolvesse a partir das bases de produção e trabalho artesanal46. 

Desta forma, o “aprender fazendo” e o processo de transmissão de conhecimento 

intergeracional, de pais para filhos e de mestres artesãos para aprendizes, não se 

estabeleceram formalmente no Brasil. O artesanato brasileiro desenvolveu-se de forma 

espontânea, lastreado na cultura indígena e africana, sofrendo adaptações e 

contribuições das diferentes raízes de imigrantes que aportaram no país a partir do final 

de 1800, ainda no século XIX. 

 

Portanto, não é por acaso que o artesanato nacional é diversificado e, em função das 

condições geográficas, da existência de matérias-primas, das dificuldades de acesso, do 

tipo de ocupação do solo, da origem da imigração e das necessidades das pessoas por 

objetos, adereços e utilitários, o artesanato pode guardar alguma pureza de estilo. 

Todavia, prevalece uma mistura de informações culturais e sociais no nosso produto 
                                                 
46 A Itália foi o país que concentrou o maior número de corporações de artes e ofícios (SANTONI RUGIU, 
1998). Talvez seja este um dos motivos da disseminação de micro e pequenas empresas e do sucesso dos 
sistemas de cooperação estratégica naquele país, sobretudo na chamada Terceira Itália. 
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artesanal e na maneira como as diferentes técnicas foram disseminadas e apropriadas 

pela população. Em resumo, no Brasil não existe e nunca existiu o artesão na acepção 

clássica do termo, formado para o exercício de um ofício manual. Tampouco as 

organizações de artesanato deram origem ou foram as precursoras do desenvolvimento 

manufatureiro e industrial.  O que comumente se ousa chamar de artesão é o sujeito que, 

com criatividade, produz peças e artefatos consumidos por terceiros, gerando ocupação 

e renda em determinado território. 

Por outro lado, políticas públicas de incentivo ao artesanato não são recentes no Brasil. 

O Decreto no 80.098, de 8 de agosto de 1977, instituiu o Programa Nacional de 

Desenvolvimento do Artesanato (PNDA), sob a supervisão do Ministério do Trabalho, 

com a finalidade de coordenar as iniciativas de promoção do artesão, de produção e 

comercialização do artesanato brasileiro, com os seguintes objetivos: 

I – promover, estimular, desenvolver, orientar e coordenar a atividade artesanal em 

nível nacional;  

II – propiciar ao artesão condições de desenvolvimento e auto-sustentação através da 

atividade artesanal;  

III – orientar a formação de mão-de-obra artesanal; 

IV – estimular e/ou promover a criação e organização de sistemas de produção e 

comercialização do artesanato; 

V – incentivar a preservação do artesanato em suas formas de expressão da cultura 

popular; 

VI – estudar e propor  formas que definam a situação jurídica do artesão; 

VII – propor a criação de mecanismos fiscais e financeiros de incentivo à produção 

artesanal; 

VIII – promover estudos e pesquisas visando a manutenção de informações atualizadas 

para o setor. 

Nos princípios da gestão compartilhada, o decreto instituiu uma comissão consultiva 

interministerial, com representantes dos Ministérios do Trabalho, Fazenda, Educação e 

Cultura, Interior, Indústria e Comércio, além de representantes da Empresa Brasileira de 

Turismo (EMBRATUR), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

e do Serviço Social da Indústria e do Comércio. As principais finalidades da comissão 

consultiva eram garantir orçamento setorial, nos seus órgãos, para as atividades do 

programa de artesanato, bem como orientar as ações do programa, definir diretrizes, 
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normas e procedimentos. Além disso, a comissão deveria disciplinar a aplicação dos 

recursos, estabelecer prioridades e, fundamentalmente, conceituar o artesanato, 

preservando sua identidade como atividade econômica peculiar, e caracterizar 

profissionalmente o artesão. 

Em novo Decreto, no 83.290, de 13 de março de 1979, o governo federal dispôs sobre a 

classificação de produtos artesanais e identificação profissional do artesão. Todavia, ao 

invés de definir um critério para a classificação, coloca novamente esta atribuição sob a 

responsabilidade da comissão consultiva criada anteriormente, indicando a necessidade 

de uma única codificação para o produto e o respectivo artesão, traçando rigidez 

normativa ao decreto. A ambição era associar o artesanato ao artífice, para certificação 

de autenticidade e futuro selo de qualidade. 

Interessante observar que a habilitação do artesão seria decorrente da certificação do 

produto, garantindo o direito a uma carteira de trabalho, emitida pelo Ministério do 

Trabalho, e a linhas de financiamento. O registro do artesão seria individual, mesmo que 

sua produção fosse resultado de formas coletivas ou associativas de trabalho. Nos 

termos do Decreto no 83.290/79, o artesão seria enquadrado na Previdência Social, com 

registro de filiação e de contribuição específicos.  A prova do exercício profissional 

seria atestada por órgãos credenciados, para o controle do volume ou valor médio da 

produção do artesão.    

Em 21 de março de 1991, novo decreto revoga as disposições anteriores e institui, no 

âmbito do Ministério da Ação Social, o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB). A 

finalidade era coordenar e desenvolver atividades de valorização do artesão, com a 

elevação do seu nível cultural, profissional, social e econômico. Além de promover o 

artesanato, dispunha sobre o desenvolvimento de empresa artesanal, contando com 

recursos orçamentários do ministério responsável.  

Com a extinção do Ministério do Bem-estar e Ação Social, novo Decreto, no 1.508, de 

31 de maio de 1995, transfere o Programa do Artesanato Brasileiro para o Ministério da 

Indústria, do Comércio e do Turismo, mantendo as finalidades do PAB.  

Hoje, o PAB está sob a responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior (MDIC) e mantém as diretrizes de fortalecer a produção artesanal e 

estimular sua comercialização, como importante atividade econômica. Desta forma, o 

PAB visa a geração de oportunidades de trabalho e renda, com a valorização do artesão 
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pela elevação do seu nível cultural, profissional, social e econômico. O desenho 

institucional para a implementação das ações baseia-se na parceria com os governos 

estaduais, municipais, entidades privadas, organizações não-governamentais e o Distrito 

Federal, através da criação de coordenações estaduais de artesanato. Busca o 

aproveitamento das vocações regionais, a preservação da cultura local e a formação de 

artesãos empreendedores, organizados em núcleos ou entidades de produção, como 

associações e cooperativas. 

Os dados sobre a produção e o número de artesãos no Brasil são incertos. Credita-se a 

estudos da Organização das Nações Unidas (ONU) a constatação da existência de um 

milhão de artesãos no país em 1997, ano da criação do Programa Nacional de 

Desenvolvimento do Artesanato (PNDA) (www.soleis.adv.br; 

www.uil.org.br/desenvolvimento/MINERART/artesanato.asp). As mesmas fontes de 

informações indicam que estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) apontaram que em 2002 cerca de oito milhões e quinhentos mil brasileiros 

viviam do artesanato, sendo 87% mulheres.  

Considerando que, do contingente de artesãos, 43% pertencem à região Nordeste, o 

setor como um todo estaria movimentando receita anual de U$ 11 bilhões.  Mantendo a 

origem dos dados, as fontes citam que estimativas do MDIC indicam que os envolvidos 

na cadeia produtiva do artesanato, da produção à comercialização, estão auferindo 

rendimentos médios de três salários mínimos e que, enquanto a indústria automobilística 

precisa alocar cento e setenta mil reais para gerar um emprego, gastam-se apenas 

cinqüenta reais para criar um posto de trabalho em artesanato. 

De maneira geral, pesquisa realizada com artesãos do Rio de Janeiro, participantes do 

Fashion Rio em 2004 e 2005, demonstrou que 97% deles assumem que são artesãos 

exercendo o ofício, em média, há oito anos.  Dos que responderam a pergunta sobre 

suas atividades antes do artesanato, 29% sinalizaram que eram autônomos; 27% eram 

empregados de média ou pequena empresa; 18% não exerciam atividades produtivas; 

9% eram trabalhadores informais e 6% funcionários públicos, na maioria municipais. 

No Rio de Janeiro, para o universo pesquisado, predomina o artesanato desenvolvido 

com matéria-prima processada de origem vegetal, utilizada por 43% dos entrevistados 

que trabalham com fios e tecidos diversos. A tipologia de produto artesanal natural é 

trabalhada por 32% dos entrevistados que adotam, em sua maioria, fibras vegetais, 

cascas e sementes, e insumos de origem animal, a exemplo de lã, couro e osso. O 
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restante, cerca de 25%, aproveita material reciclável, principalmente vegetal, como 

tecido, papel e madeira. 

O artesanato fluminense é pouco diversificado, vigorando a introdução de novas 

técnicas (43%), em detrimento do resgate de técnicas tradicionais locais (30%) ou 

tradicionais de outros locais do país (19%). 

Com esta ênfase, as categorias do artesanato derivam de trabalhos manuais tradicionais 

(34%), em crochê e bordados; reciclados (21%), principalmente de sobras de tecidos 

utilizadas em patchwork e tramas feitas com tecidos enrolados, amarrados ou 

emendados a mão; o artesanato contemporâneo responde por 18% dos produtos. 

Categorias de artesanato que trabalham a historicidade e etnia são muito poucas, 

identificando-se apenas 9% de produtos que apresentam o resgate de temas culturais; 

5% na categoria de arte popular; 1% reproduzindo ícones de seu território, 1% com 

temas religiosos e 1% com representação da etnia indígena.  

Se a análise dessas categorias atendesse aos critérios de classificação do artesanato 

proposto por Chiti (2003), 34% dessa manifestação deveriam ser descartados, pois o 

autor não considera como artesanato os trabalhos manuais de bordado e crochê. Por 

outro lado, quando se associa o artesanato ao turismo são exatamente os eixos culturais, 

étnicos e folclóricos que precisam ser estimulados no artesanato fluminense. Para tal, é 

necessário utilizar métodos de aprendizagem que favoreçam a leitura de informações 

sutis contidas no território, como a redescoberta da identidade local, da matéria-prima 

dominante, dos elementos que definem a história passada, presente e futura, da 

paisagem e das manifestações culturais. 

Na produção artesanal fluminense estudada, circunscrita aos caminhos históricos – sal, 

açúcar, ouro e café –, o segmento de decoração responde por 29% dos produtos; a 

moda, por 26%; utilitários, por 22%; adorno e acessórios, por 19% do artesanato 

executado. Isto reflete bastante a utilização de matéria-prima reciclada e de técnicas 

modernas de produção, ao estilo contemporâneo. 

Na proposta de estimular um artesanato mais cultural, abre-se a perspectiva de 

desenvolver os segmentos religiosos, lúdicos e educativos, até então sem expressão no 

artesanato fluminense, mas com grande potencial de mercado na atualidade. 

Considerando que o artesanato fluminense está em processo de recriação, a abordagem 

de desenvolvimento territorial tem mais sentido, ainda, quando se constata que 53% dos 
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artesãos sempre viveram no município onde se encontram e que 41% nasceram em 

outra localidade, mas estão radicados há muitos anos no território, o que favorece o 

sentimento de pertencimento ao local, na medida em que 86% dos entrevistados 

consideram que o trabalho do artesão contribui para o fortalecimento dos elos 

socioculturais da comunidade. 

Nos municípios fluminenses estudados, 37% dos artesãos são autônomos; 36% atuam 

em grupos informais e 27% participam formalmente de associações e cooperativas. De 

maneira geral, 32% informaram que as relações interpessoais mantidas entre o artesão e 

o grupo são estruturadas com valores de reciprocidade e troca. Para 26%, há maior 

aproximação entre as pessoas, com aumento dos vínculos afetivos; 23% vinculam a 

aproximação das pessoas com a ampliação do bem-estar; e para 21% há elevação do 

nível de confiança entre os elementos do grupo. Esta situação reflete-se no 

posicionamento frente ao território em que vivem e trabalham: para 51%, as atividades 

artesanais incentivam a troca de bens, serviços e informações entre as pessoas, enquanto 

49% acham que o trabalho com artesanato pode contribuir para o desenvolvimento 

econômico do território. 

As características mais marcantes do artesão do estado do Rio de Janeiro são que 39% 

fazem artesanato para complementar a renda familiar; 16% transformaram trabalhos 

manuais em novos negócios, substituindo a alegoria do hobby pelo micronegócio; 13% 

dizem-se desempregados; e 12% confirmam que sempre trabalharam com artesanato. 

Vale registrar que 8% dos entrevistados fizeram opção pelo artesanato como estilo de 

vida. 

Dos artesãos ouvidos, 32% acham que o atual interesse pelo artesanato decorre da sua 

consolidação como atividade econômica. Para 28%, o artesanato é uma alternativa de 

geração de trabalho e renda para qualquer pessoa; 18%, no entanto, consideram que esta 

alternativa, de trabalho e renda, é valida apenas para os grupos menos favorecidos. 

Interessante observar que apenas 3% percebem o artesanato como modismo e algo 

passageiro. Declaram submeter-se parcialmente às exigências do mercado e, como 

isonomias e fenonomias, verificam que a atividade artesanal pode ser lucrativa, em 58% 

dos casos. Todavia, 28% consideram que não podem viver apenas do artesanato, 

embora reconheçam que o desenvolvimento do ofício gere renda. 

Na opinião dos artífices, o artesanato deve ser comercializado em feiras (31%); mercado 

alternativo, informal ou organizado para o comércio justo e solidário (29%); distribuído 
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em lojas e supermercados (18%); vendido na vizinhança, para parentes e amigos (16%). 

Estas formas parecem, realmente, as mais adequadas e com maior afinidade ao produto 

artesanal. Contudo, cada uma delas exige uma organização diferenciada e deverá ser 

utilizada de acordo com o perfil do artesão, com a categoria do artesanato, com a 

temática mercadológica e com o segmento de mercado da produção. É vital dar atenção 

aos quesitos de qualidade e originalidade. No último caso, as peças mais genuínas são as 

que contêm informações do território de origem, com o aproveitamento da matéria-

prima disponível, das técnicas e saberes locais, bem como das referências histórico-

culturais que dão singularidade ao local.  

Das pessoas que responderam à pesquisa, percebe-se que a idade predominante do 

artesão situa-se na faixa de 40 a 50 anos, intervalo declarado por 28% dos respondentes; 

em seguida encontra-se a faixa entre 30 e 40 anos, que enquadra 24% dos artífices; 17% 

estão situados antes dos 20 a até 30 anos e 16% estão no extremo, de 50 anos a acima 

dos 60 anos. O desenvolvimento de métodos de ensino para o artesanato, portanto, deve 

considerar o nível de maturidade e as razões que levaram as pessoas a optar pela 

atividade de artífice. Isto faz toda a diferença, especialmente porque 94% deste 

contingente são constituídos por mulheres, das quais, 52% acreditam que podem 

contribuir para um mundo melhor; 25% apostam que a sociedade pode ser solidária e 

18% têm uma visão de mundo humana e fraterna.  

Na opinião dos artesãos, os maiores problemas do artesanato são vinculados à 

necessidade de comercialização e à falta de visão de mercado (29%); ao financiamento 

(22%); ao sistema informal de produção e à falta de organização do artesão (15%); à 

qualidade dos produtos (13%) e à escassez de matéria-prima. 

A solução desses problemas passa pelo tratamento do artesanato como uma cadeia de 

habilidades produtivas, que estimule a convergência das instituições que atuam com o 

artesanato nos municípios e regiões, evitando a disputa pelo beneficiário e a dispersão 

de recursos e energias. É importante agregar profissionais de outras formações, como 

designers e consultores especializados em mercado, formação de preços e gestão de 

pequenos negócios, e finalmente estimular o trabalho artesanal em redes de produção, 

organizando as atividades e dando escala ao produto. 

O artesanato é percebido por 90% dos artesãos com potencialidade para integrar uma 

cadeia produtiva, principalmente se eles se organizarem para o desenvolvimento de 

produtos. Neste modelo, consideram que é fundamental a participação de instituições e 
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de profissionais de outras áreas de produção e de conhecimento. Esta compreensão é 

fruto do intenso trabalho que tem sido realizado pelas instituições de fomento ao 

artesanato no Rio de Janeiro, a exemplo do SEBRAE, e da receptividade do artesão para 

receber novas informações para a melhoria do seu produto. 

Os profissionais que podem contribuir para o desenvolvimento do artesanato, formando 

cadeias de habilidades produtivas, devem ter a responsabilidade e o compromisso de 

respeitar as técnicas e as formas locais de produção, entendendo que o artesanato tem 

escala de produção limitada e que os artesãos têm uma visão de mundo e compromissos 

com a vida que não passam pela velocidade produtiva, característica da competitividade 

empresarial. 

 

5.3 – O artesanato nos caminhos singulares do Rio de Janeiro47 

O Estado do Rio de Janeiro é uma síntese da história econômica, política, social e 

cultural do país. Muitos dos eventos significativos ocorridos no Brasil, desde sua 

colonização, até os dias atuais, foram emanados ou impactaram fortemente o solo 

fluminense.  Ciente desta particularidade e motivado pela beleza do cenário natural, em 

2003 o SEBRAE/RJ instituiu o “Projeto de Inventário de Bens Culturais Imóveis – 

Caminhos Singulares do Estado do Rio de Janeiro”. O trabalho foi desenvolvido em 

parceria com a UNESCO/Brasil e a Secretaria de Estado de Cultura, através do Instituto 

Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC).  

Dentre seus objetivos estava a busca de informações para integrar ações de turismo, 

artesanato e cultura através da identificação dos vestígios materiais sobreviventes ao 

processo de ocupação do território fluminense. Isto pressupõe o reconhecimento e 

registro daqueles elementos – arquiteturas e paisagens - que constituem o “Patrimônio 

Cultural” edificado pelo homem ao longo dos séculos. 

A visão que se pode ter do Rio de Janeiro a partir do entrelaçamento de atividades 

econômicas superpostas no tempo e no espaço, como a exploração do sal, a implantação 

da cultura do açúcar, os caminhos de circulação e escoamento do ouro, e finalmente a 

economia do café, é realmente singular. Todas estas atividades estimularam modelos de 

produção, histórias cotidianas e estilos de vida particulares, tendo, no seu conjunto, a 
                                                 
47 Este tópico está baseado na pesquisa Inventário de Bens Culturais Imóveis – Desenvolvimento 
Territorial dos Caminhos Singulares do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: SEBRAE/RJ, INEPAC e 
UNESCO. 
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contribuição de diversas etnias – do homem branco, negro e índio. A miscigenação das 

raças e as transformações socioculturais decorrentes contribuíram, e ainda podem servir 

de insumos, para o desenvolvimento de técnicas artesanais e a produção de artefatos 

com identidade territorial.  

A cultura, tecida ao longo dos tempos nos caminhos singulares do Rio de Janeiro, 

apresenta vestígios de bens materiais e imateriais que podem ser observados à luz da 

iconografia, da paisagem natural e construída. Esses elementos são importantes para o 

desenvolvimento de um artesanato original, que possa refletir a alma de determinado 

lugar ou território, uma paisagem cultural48. 

Assim sendo, os caminhos singulares do Rio de Janeiro, com a agregação dos caminhos 

urbanos, cumprem a importante função de resgatar a trama da história e os fragmentos 

culturais que alimentam o desenvolvimento das cadeias de habilidades produtivas do 

artesanato fluminense.  As regiões que deram origem aos caminhos do sal, açúcar, ouro, 

café e urbanos, bem como os territórios hoje trabalhados neste enfoque, podem ser 

observados na figura 1. 

O recorte espacial configurado territorialmente pelos caminhos singulares do Rio de 

Janeiro constitui o que Frémont (1980) denomina de “região do espaço vivido”. São 

territórios que podem se referenciar no tecido das relações sociais, econômicas, 

culturais e ambientais em permanente construção. Os padrões de ocupação e uso do 

solo, as tipologias habitacionais, os vínculos comunais e de parentesco, as crenças e 

mitos, a herança dos bens materiais e imateriais, entre outros, são elementos importantes 

para o desenvolvimento endógeno, com foco numa produção artesanal genuína e com 

identidade. 

 

 

 

 

                                                 
48 Para Augustin Berque (1998:84-89), “a paisagem é uma marca, porque exprime uma civilização, mas 
também é uma matriz, porque participa de esquemas de percepção, de concepção e de ação — isto é, da 
cultura — que canalizam, em um certo sentido, a relação de uma sociedade com o espaço e com a 
natureza, em outras palavras, com a paisagem de seu ecúmeno.” 



 

 

101 

Figura 1: Caminhos Singulares do Estado do Rio de Janeiro 
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Caminhos do Sal 

Os caminhos do sal estão localizados na Região dos Lagos. Segundo estudos (SEBRAE, 

2004), a área começou a ser ocupada há cerca de 4.500 anos atrás, por populações pré-

cerâmicas. Os habitantes sobreviviam do extrativismo de produtos encontrados no 

ecossistema local, constituído pela interação entre a Mata Atlântica e a zona costeira. 

Posteriormente, a região salineira foi ocupada por europeus e africanos que, além do sal, 

extraíam pau-brasil e passaram a cultivar quase em seqüência as culturas de cana-de-

açúcar, café, fruticultura e pecuária. Nas últimas décadas, a área foi orientada para a 

atividade turística, atraindo empreendimentos afins e grande especulação mobiliária. A 

falta de regulamentação para o uso do solo tem contribuído para a degradação ambiental 

e o aterro das salinas para a construção de condomínios de veraneio. 

Apesar da devastação, a paisagem ainda é singular, recortada por restingas e pela serra 

do Mar, que preserva a cobertura de Mata Atlântica nativa em algumas partes. A 

convivência de diferentes etnias – índios tupinambás, europeus e africanos – gerou uma 

cultura diversificada que precisa ser mais conhecida e explorada na produção artesanal, 

assim como os vestígios arquitetônicos representados pelo Forte de São Mateus, em 

Cabo Frio, a Casa da Flor,  a Igreja de São Pedro, a Igreja da Matriz de Nossa Senhora 

de Nazaré, em Saquarema, entre outros elementos construídos.  

Nos caminhos do sal, os bens naturais relevantes são a paisagem, de lagoas generosas, 

de áreas de restinga, serra e mar. Com este cenário convivem os “marnéis”, tanques de 

espelho d’água específicos para as atividades salineiras. Na região, foram identificados 

cerca de 1.193 artesãos. As principais matérias-primas disponíveis são as sementes, 

ossos, escamas de peixes e linhas, e as técnicas mais utilizadas são o beneficiamento de 

ossos, escamas e sementes e a tecelagem manual (ver quadro 8). A esta potencialidade, 

acrescentam-se as manifestações populares como os Tapetes de Sal – Corpus Christi, 

Carnaval de rua, Festival de Cinema de Búzios – importantes para a reconstrução da 

cultura local e fontes de inspiração para um artesanato temático e de conteúdo. A 

relação de fotos 1 traduz os bens materiais e imateriais que podem contribuir para uma 

produção artesanal com identidade cultural. 
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Relação de fotos 1: Caminhos do Sal 
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Caminhos do Açúcar 

O ciclo do açúcar foi um dos mais importantes acontecimentos da economia colonial 

brasileira, principalmente durante os séculos XVI e XVII, passando a declinar a partir 

do século XVIII. As áreas de plantio prioritário foram a Zona da Mata Nordestina e o 

Recôncavo Baiano, com posterior extensão para o Maranhão, Rio de Janeiro e São 

Paulo. Interessante observar que o setor açucareiro, além de marcante para a sociedade, 

a cultura, a economia e a configuração política do Brasil, contribuiu para alterar a dieta 

alimentar na Europa, em substituição ao consumo de mel. O nosso país, por incrível que 

seja, participou de um processo de globalização numa era em que o mundo ainda se 

desenvolvia pelas conquistas marítimas e em que o globo terrestre era apenas uma 

crença e um mito, tão imaginário quanto os monstros marinhos. 

Na paisagem desenhada pela cultura da cana-de-açúcar, em torno dos engenhos, na 

região norte-fluminense conviveram portugueses, com seus padres jesuítas, indígenas e 

africanos, integrados pela produção e pelo consumo de um produto que revolucionou o 

mundo colonial. O apogeu do ciclo do açúcar no Rio de Janeiro, tardio em relação ao 

Nordeste brasileiro, ocorreu a partir de meados do século XVIII e ao longo do XIX, e 

deixou marcas significativas na arquitetura e nas manifestações culturais do território, 

principalmente dos atuais municípios de Campos, Macaé, Quissamã e São João da Barra. 

A população indígena que ocupava a baixada de Campos era da nação goitacá, das 

tribos mopi, jacoritó e guaçu. Habitavam palafitas, apreciavam a carne humana e, como 

exceção, não se comunicavam em tupi-guarani. O verde dos canaviais e a cor cinzento-

negra das terras de massapé, fertilizadas pelo rio Paraíba do Sul, o rio Macaé e a lagoa 

Feia, são elementos que sobreviveram ao tempo e ainda marcam a identidade da região, 

alterada lentamente, com a substituição das moendas de madeira pelas moendas de ferro 

e com a introdução da agricultura e da pecuária, estimulada pelos jesuítas, da baixada 

campista até a barra do Itabapoana, antigo rio Managé. 

O legado da ocupação do espaço, determinado pelo predomínio dos canaviais 

convivendo com a agropecuária, ainda se mostra pela rica arquitetura das fazendas, dos 

engenhos, das senzalas, de valor histórico incalculável. Os resquícios da aristocracia, 

que adquiria seus objetos, vestimentas, adornos e mobiliários na metrópole portuguesa, 

e a utilização da mão-de-obra escrava para o cultivo da terra, não estimularam a 

existência de técnicas de artesanato importantes. 
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Por outro lado, para a reconstrução de um saber-fazer artesanal, a rica história da 

formação econômica, social e cultural da região pode contribuir para o desenvolvimento 

de cadeias de habilidades de produção artesanal, respaldadas nos registros da paisagem 

natural, nos suntuosos jardins de palmeiras imperiais, solares, igrejas e capelas. Some-se 

a estes elementos a herança cultural dos habitantes das senzalas, com suas 

manifestações religiosas e populares, tais como o jongo, a folia-de-reis, as festas 

quilombolas, o fado africano e a dança de Mana Chica. 

Os caminhos do açúcar se completam pela infra-estrutura construída para o escoamento 

da produção, a exemplo das pontes, trajetos dos sistemas ferroviário e hidroviário, bem 

como dos leitos carroçáveis, por onde era feito anteriormente o escoamento do açúcar. 

Dessa forma, a trama da ocupação do espaço físico também pode ser utilizada como 

uma importante fonte de informação para o desenvolvimento da produção artesanal na 

atualidade. 

As descobertas e exploração de petróleo e de gás natural na bacia de Campos têm 

atraído novos moradores e alterado a paisagem original. Estes elementos certamente 

poderão acrescentar novas inspirações para o trabalho com artesanato. De modo geral, 

apesar das potencialidades encontradas na trama da história local e dos ingredientes 

socioculturais resgatáveis, é preciso um vigoroso investimento para que o artesanato da 

região dos caminhos do açúcar adquira identidade. 

No conjunto dos municípios, foram identificados cerca de 975 artesãos. As principais 

matérias-primas disponíveis são a linha, o tecido e a taboa, e as técnicas mais utilizadas 

são a cestaria e o bordado (ver quadro 8). A relação de fotos 2 mostra a produção 

artesanal local e os elementos que podem contribuir para a melhoria da identidade do 

artesanato na região dos caminhos do açúcar.  
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Relação de fotos 2: Caminhos do Açúcar 
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Caminhos do Ouro 

Os caminhos do ouro foram abertos para garantir a exportação do cobiçado minério 

extraído das Gerais para Portugal. Seu traçado também foi um importante vetor de 

estruturação da ocupação do estado do Rio de Janeiro, ligando Minas Gerais a São 

Paulo. O crescimento físico e econômico das vilas e povoados ao longo do percurso e a 

natureza das mercadorias que circulavam, nos séculos XVII e XVIII até meados do 

século XIX, ensejaram a construção de infra-estrutura de apoio e segurança, como 

hospedagem nas fazendas para tropeiros, fortes, capelas e igrejas, casas de registro para 

fiscalização, núcleos urbanos de comércio e serviços e portos para o escoamento das 

mercadorias. 

A descoberta do ouro em Minas Gerais iniciou-se por volta de 1695, e sua exploração 

prolongou-se, aproximadamente, até a década de 1850. Os caminhos do ouro 

apresentam três importantes variações, marcadas no tempo, pelos vestígios da história, e 

no espaço territorial, pela diversificação dos trajetos: o caminho velho, o caminho novo 

e a variante do caminho novo. No início do século XIX, a transferência da corte 

portuguesa para o Rio de Janeiro e o estímulo à cultura do café trouxeram importantes 

mudanças políticas, culturais, econômicas e sociais para o estado. 

Paraty, no sul fluminense, é o ícone do caminho velho. Antiga Vila de São Roque, 

datada de 1630, posteriormente, em 1667, denominou-se Vila dos Remédios de Nossa 

Senhora de Paraty. A vila recebia os viajantes que saíam de barco do Rio de Janeiro, 

pela baía da Ilha Grande, para percorrer o caminho do ouro que se iniciava no núcleo 

urbano da vila, atravessando a serra do Falcão em direção a São Paulo e Minas Gerais. 

O centro urbano e o núcleo histórico de Paraty guardam expressiva riqueza 

arquitetônica da época do ouro, com monumentos e bens materiais dos séculos XVIII e 

XIX, tais como: traçado reticulado do núcleo urbano, cais do porto, casa de registro, 

santa casa de misericórdia, casa da cadeia, forte de defesa, igrejas da Matriz dos 

Remédios, Santa Rita, Nossa Senhora das Dores e do Rosário e inúmeras edificações 

residenciais, construídas nos anos de 1700 e 1800, representantes da arquitetura colonial 

civil. 

Além da paisagem construída, o caminho do ouro de Paraty apresenta uma 

surpreendente paisagem natural da combinação da baía da Ilha Grande com os 

contrafortes da serra do Mar. A região foi habitada por europeus, inclusive corsários, 



 

 

108

índios e africanos. A herança cultural desses povos pode ser verificada, ainda hoje, pela 

presença de índios, população quilombola e caiçaras.  

O artesanato da região é expressivo e traduz-se nas técnicas de bordado, cestaria e 

caixeteria, podendo ainda incorporar os elementos históricos e culturais da localidade 

(ver quadro 8). Conta com aproximadamente 464 artesãos que utilizam matéria-prima 

local farta em fibra de bananeira. As manifestações culturais derivam da colonização 

portuguesa e da presença africana, sendo relevantes o carnaval, com banho de lama, o 

reizado e a festa do divino, que podem e devem inspirar o artesanato local.  A relação de 

fotos 3 exemplifica o acervo de bens materiais e imateriais de Paraty, bem como o 

artesanato atualmente desenvolvido. 

O caminho novo e sua variante partem do centro do estado, atual região metropolitana, 

em direção a Minas Gerais, via região centro-sul. Construído entre os séculos XVII e 

XVIII em substituição ao caminho de Paraty, considerado inseguro e de difícil 

circulação, o caminho novo foi aberto em 1681 por Garcia Rodrigues Paes e, por ser 

pouco utilizado, deixou poucos vestígios materiais e históricos. Iniciava-se na Baixada 

Fluminense, na localidade de Porto do Pilar, junto a Igreja de Nossa Senhora do Pilar, 

em Duque de Caxias, atravessava a serra do Couto, em Nova Iguaçu, até o rio Paraíba 

do Sul.  Entre os bens imóveis do século XVII e XVIII, representantes da arquitetura e 

da história do período colonial, podem ser arrolados a Igreja de Nossa Senhora da 

Piedade do Iguaçu, circundada pela vila do Iguaçu, importante centro comercial, e a 

Casa e Capela da Fazenda São Bento, onde funcionou o maior engenho de açúcar da 

região da Guanabara. 

A variante do caminho novo, aberta em 1724 por Bernardo Soares de Proença, foi 

bastante utilizada, pois seu trajeto facilitava o deslocamento do ouro vindo de Minas 

Gerais para o porto da Estrela, em Magé, no Rio de Janeiro, onde era exportado para 

Portugal. Este caminho atravessava os núcleos urbanos Vila da Estrela, Magé, 

Petrópolis, Secretário, Pedro do Rio, Inconfidência e Paraíba do Sul. Do acervo material 

remanescente, ainda existem igrejas, fazendas, estação ferroviária, estação de estrada de 

rodagem, casa de registro e pontes. 

Os caminhos do ouro, pela função econômica que desempenharam ao favorecer o 

escoamento de divisas nacionais e por se estabelecer como um trajeto para a circulação 

de mercadorias variadas e de relações comerciais e sociais, constituem, por si, um 

relevante bem cultural do estado. 
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As imagens de bens inventariados, manifestações culturais e tipo de artesanato 

atualmente desenvolvido nos caminho novo e velho do ouro constam da relação de fotos 

3. 
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Relação de fotos 3: Caminhos do Ouro 
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Caminhos do Café 

Os caminhos do café foram inicialmente estabelecidos nos traçados dos caminhos do 

ouro, em direção à ocupação da região serrana, em Resende, no Vale do Paraíba. A 

nova rede de circulação foi intensificada para atender ao desenvolvimento da cultura do 

café, no século XIX, articulando as unidades de produção aos núcleos urbanos de 

comercialização, localizados nos arredores dos portos de Iguaçu e Rio de Janeiro. O 

cenário para o desenvolvimento da cafeicultura nacional foi o século XIX, 

movimentado pela implantação da ferrovia D. Pedro II que transformou Vassouras em 

pólo de referência. Posteriormente, a ferrovia foi perdendo importância para o sistema 

rodoviário, conferindo centralidade ao município de Barra do Piraí. 

O café, originário das Guianas, entrou no Brasil através do estado do Pará. O 

desenvolvimento da cafeicultura foi uma alternativa econômica para suprir o 

esgotamento das reservas de ouro em Minas Gerais e a crise mundial de 

comercialização do açúcar. Como atividade prioritária na pauta da exportação nacional, 

o café foi plantado de maneira predatória, substituindo florestas nativas e devastando 

matas virgens.  Para atender às necessidades do plantio, colheita e comercialização, no 

Vale do Café se estabeleceram mineiros, paulistas, escravos e migrantes europeus, 

ocupando as ramificações dos caminhos do ouro e suas variantes, além de novos 

traçados para o escoamento da produção, onde também foram edificadas as fazendas 

dos barões do café, com sua imponente arquitetura rural. A partir de meados do século 

XIX, com os lucros auferidos, as residências dos proprietários dos cafezais, dotadas de 

casa-grande, senzalas, engenhos, tulhas, paiol, armazéns, estrebarias, enfermarias e 

terreiro de café, passaram por grande sofisticação nas formas de construção e decoração, 

ainda hoje visíveis, a exemplo das fazendas Pocinho e Secretário, em Vassouras; 

Sant’Ana, Taquara, Prosperidade, Aterrado e Feliz Remanso, em Barra do Piraí, entre 

outras.  

A entrada das fazendas era marcada pela plantação de palmeiras imperiais, como 

símbolos do poder, da nobreza e da aristocracia dos senhores fazendeiros. De influência 

mineira e paulista, adaptadas à topografia local, a arquitetura das fazendas com seus 

belos telhados e decoração primorosa, em estilo neoclássico, também guardava a 

inspiração da Academia Imperial de Belas Artes na forma modular, no uso de colunatas 

e nas escadarias centrais de acesso. Algumas dessas edificações, preservadas ou 

reconstituídas, na atualidade foram transformadas em hotéis-fazenda, recuperando o 
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estilo de vida do século XIX como importante atrativo para o turismo histórico e 

cultural.  

Em fins do século XIX, a maioria das fazendas do Vale do Paraíba encontrava-se 

arruinada. Seus proprietários, não conseguindo sustentar a decadência do café, tiveram 

suas propriedades arrendadas pelos bancos credores. No início do século XX, terras e 

benfeitorias foram a leilão, iniciando uma nova etapa produtiva com a atividade 

agropecuária, já nas mãos de novos donos. No final do século passado, surgiu uma nova 

vocação – o turismo cultural, que tem motivado proprietários a se associar entre si e 

abrir as portas para hospedagem ou simples visitação pública, muitas vezes 

acompanhadas de culinária, música e danças de época. 

Portanto, o espaço edificado e a paisagem natural, além da história, são importantes 

informações para alimentar o artesanato genuíno da região, assim como os adornos e 

adereços de época, a folia-de-reis, saraus, o jongo, exemplos vivos de manifestações 

populares. Hoje, estima-se que o vale do café abriga cerca de 1.073 artesãos, que podem 

utilizar a matéria-prima natural constituída de linha, tecido e barro (ver quadro 8).  As 

técnicas artesanais mais trabalhadas são  a cerâmica, o patchwork e a tecelagem manual, 

que podem ser melhor desenvolvidas com o aproveitamento dos equipamentos 

instalados para ativar a produção artesanal. A relação de fotos 4 apresenta a arquitetura 

local, a cultura e o artesanato produzido nos caminhos do café. 
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Relação de fotos 4: Caminhos do Café 
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Caminhos Urbanos 

A fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro em 1565 ocorreu por questões 

de segurança e defesa do território, já que não havia uma política colonizadora por parte 

da coroa portuguesa. Seu sítio inicial, a Vila Velha, localizado na entrada da Baía de 

Guanabara entre os morros Pão de Açúcar e Cara de Cão, serviu de base no ataque 

definitivo aos franceses e à dominação da baía. A partir daí a cidade pôde ser transferida 

para o morro do Castelo, onde as condições de sobrevivência eram mais propícias 

segundo os critérios dominantes na época: existência de água, de bons ventos e de 

segurança. 

Antes mesmo do final do século XVI, parte do hinterland carioca, as margens da Baía 

de Guanabara e as freguesias rurais já estavam ocupadas. Sem risco de invasões, no 

final do século XVI a cidade iniciou a descida para a várzea. O estabelecimento da 

população, que se fixou em torno do morro, consolidou-se entre 1610 e 1630. Este fato, 

decorrente da necessidade econômica de se aproximar do litoral, permitiu a expansão 

urbana e o incremento das atividades portuárias. Ao longo da sua historia, o Rio de 

Janeiro conviveu com europeus portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses e 

franceses, além de índios e africanos. 

Na várzea, a cidade passou a apresentar um traçado regular e para tal ocupação 

ocorreram aterros de lagoas e retificação da orla marítima que permitiram o surgimento 

de novos ancoradouros, além de obras de fortificação da cidade. Estes empreendimentos 

foram decorrentes do fato de a navegação marítima constituir-se no único sistema de 

transporte para a metrópole e no principal meio de deslocamento tanto aos demais 

centros da colônia como às localidades do termo da cidade, atingidas através de 

pequenos portos.   

A produção do recôncavo da baía era baseada na cultura da cana-de-açúcar, exportada 

para a metrópole, e nos gêneros alimentícios para o consumo da população da cidade. A 

via fluvial, principal acesso ao interior, assumiu um importante papel para o escoamento 

e para a ocupação da região. 

No século XVIII, os caminhos e portos a serviço da produção açucareira tornaram-se 

também do ouro. O ouro e as pedras preciosas das regiões auríferas vinham pelo 

caminho dos Guaianases, trilha aberta pelos índios que passava pelas baías de Angra e 

Sepetiba. Conhecido como Caminho Velho, era considerado perigoso em função dos 
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ataques dos piratas. Dado o risco, em 1698, iniciou-se a abertura do Caminho Novo, 

ligação direta entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os carregamentos passaram a ser 

despachados pelo porto fluvial de Estrela ou Pilar, que ficava a uma légua para dentro 

do rio Inhomirim, e de lá eram transportados para a cidade. 

Com o fechamento do porto de Santos, em 1711, o Rio de Janeiro assumiu o papel de 

único porto de ouro e diamantes para a metrópole e responsável pelo abastecimento de 

gêneros alimentícios, sal, tecido e escravos para a população das Minas. O porto do Rio 

de Janeiro mantinha também cabotagem com outras áreas da capitania e com o sul do 

país. 

No final do século XVIII, com a exaustão das jazidas, houve um estímulo às atividades 

agrícolas, como a produção do açúcar e a cultura do café, esta última iniciada 

timidamente em 1760 no Rio de Janeiro. A primeira plantação de café na cidade 

localizou-se na atual rua Evaristo da Veiga na cerca dos padres capuchinhos, passando 

posteriormente para os maciços da Tijuca, Pedra Branca e Mendanha, onde se deu o 

primeiro grande cafezal carioca. 

No século XIX, a cidade do Rio de Janeiro expandiu-se mais rapidamente ao transpor 

definitivamente os limites do núcleo urbano colonial. A população carioca praticamente 

dobrou no período entre 1799 e 1819, e inúmeras fazendas sofreram parcelamentos e 

foram ocupadas por casas e chácaras. 

O aumento da produção do café provocou uma dinamização do litoral carioca, as praias 

da Saúde, do Valongo e a Prainha foram aterradas, permitindo a instalação de 

manufaturas como estaleiros, fundições, serralherias, oficinas de trabalho em metal, 

velas de sebo, velas para navios. Na Prainha havia tabernas, barbeiros, armazéns de 

madeira, de carne e de café e um cais para o desembarque de pessoas. Na segunda 

metade do século, os morros do Livramento, tradicional reduto dos capoeiras, da 

Conceição e da Saúde foram ocupados por residências. 

Ao longo do século XIX, o café encontrou condições ideais de cultivo na atual zona 

oeste e no Vale do Paraíba, além da disponibilidade de mão-de-obra vinda das minas ou 

de terras até então dedicadas à cultura açucareira. Com a abolição da escravatura e o 

incremento do comércio e dos serviços, o Rio de Janeiro passou a ser um grande centro 

de afluxo de migrantes, de diversas origens e etnias.   A partir do século XX, medidas 

de saúde pública, a localização dos centros de trabalho, os deslocamentos populacionais 
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em função dos planos de desenvolvimento urbano e as medidas de controle do uso do 

solo estimularam a maior ocupação dos morros da cidade, consolidando a formação de 

favelas em vários pontos do território.  

Calcula-se que na área metropolitana existem cerca de três mil artesãos e sua matéria-

prima está impregnada de informações do cotidiano da cidade grande contemporânea, 

mas, apesar da rica história da cidade, o Rio de Janeiro não tem tradição em artesanato 

com identidade territorial. Todavia, para a área urbana convergem pessoas de todas as 

regiões do estado, concentrando, sobretudo, a população afro-descendente, cuja etnia 

pode ser considerada como o elo comum entre as diferentes atividades econômicas 

desenvolvidas no estado. O elemento negro marcou presença no Brasil na extração do 

sal, no processo de produção canavieira, no transporte e exportação do ouro, nos 

cafezais e ainda trouxe para todos estes caminhos, e para a área urbana, sua iconografia 

e tradição cultural. Exemplos podem ser observados na relação de fotos 5. 

Os caminhos singulares do Rio de Janeiro – sal, açúcar, ouro, café e urbano – aqui 

retratados serviram de inspiração para o desenvolvimento de uma experiência 

referenciada na pesquisa-ação. Os resultados do trabalho, organizado a partir da 

montagem participativa de cadeias de habilidades de produção artesanal, foram 

apresentados no evento oficial de lançamento de moda do estado do Rio de Janeiro, 

inserindo o artesanato fluminense com vínculo histórico, social e cultural num 

importante mercado setorial, nacional e internacional. 
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Relação de fotos 5: Caminhos Urbanos 
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Quadro 8: O Artesanato nos Caminhos Singulares do Rio de Janeiro 
 

Caminhos Singulares N. Artesãos Matérias-primas disponíveis Principais Técnicas 
Manifestações 

Culturais 
Caminhos do Sal         

Araruama   
Linha, tecido, madeira, plástico, barro, bambu, taboa, fibra de bananeira, palha de 
milho, bucha, sal, papel. Tecelagem manual Tapetes de Sal 

Armação dos Búzios   Madeira, papel, conchas, barbante, linha, tecido, tinta, prata. Cestaria Carnaval 
Arraial do Cabo   Madeira, papel, conchas, barbante, linha, tecido, corda, arame. Costura Festival de Cinema 

Cabo Frio 1.193 
Madeira, barro, palha, linha, tecido, conchas, nylon, coco, prata, escama de peixe, 
vidro, osso, sementes. Cerâmica   

Iguaba Grande   Barro, palha, linha, tecido, bronze, frutas. Beneficiamento de   
Maricá   Madeira, taboa, metal, papel, tecido, linha, tinta, barro, conchas, pedras, couro, gesso. sementes,  osso e   

São Pedro da Aldeia   
Madeira, tecido, linha, taboa,fibra de bananeira, coco, concha, papel, pedras, palha, 
sal. escama de peixe   

Saquarema   Madeira, argila, papel, couro, ferro, coco, linha, fibras, vidro, corda.     
Caminhos do Açúcar         

Bom Jesus do Itabapoana   Barro, madeira, bambu, fibra de bananeira, papel, linha, tecido, bagaço de cana. Bordados Jongo 
Campos dos Goytacazes   Barro, linha, madeira, tecido, tinta, lã, papel, fibras. Crochê Fado (africano) 
Carapebus   Tecido, linha, papel, fibras, corda, madeira, papelão. Tricô Festas quilombolas 
Itaperuna   Linha, tecido, papel, couro, barro, sisal. Cestaria Folia de Reis 
Macaé   Fibra de bananeira, madeira, sementes, linha, tecido, metal, couro, barro. Papel machê Dança Mana Chica 
Natividade 975 Bambu, palha, madeira, barro, taquara, tecido, linha. Costura   
Porciúncula   Couro, linha, madeira, tecido, bambu, vime, brejaúba, sapucaia, chifre de boi, cipó. Abrolho   
Quissamã   Tecido, linha, conchas, areia, papel, madeira, cipó, bambu.     
São Francisco do Itabapoana   Taboa, linha, tecido.     

São João da Barra   Cipó, palha, taboa, madeira, bambu, tecido, linha, papel.     
Varre-Sai   

Linha, tecido, palha, argila, madeira, cipó, couro, papel, broléa. 
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Quadro 8: O Artesanato nos Caminhos Singulares do Rio de Janeiro (cont.) 
Caminhos do Ouro         

Areal   Linha, tecido, madeira, taboa, bambu, papel. Bordados Festa do Divino 
Comendador Levy Gasparian   Linha, tecido, madeira, ferro papel, couro. Crochê Folia de Reis 
Magé   Tecido, linha, plástico, madeira, pedra, couro, corda, vidro, metal. Cestaria Carnaval com lama 

Paraíba do Sul   
Madeira, taboa, palha de milho, ratã, barro, latão, barbante, linha, lã, tecido, bambu, 
papel, porcelana, barro. Marchetaria Festas quilombolas 

Paraty 464 
Madeira, taboa, taquara, rami, fibra de bananeira, palha de milho, bambu, barro, papel, 
tecido, linha, lã, corda. Retalhos Rituais Caiçaras 

Petrópolis   Tecido, linha, vidro, barro, cobre, couro, gesso, madeira, metal, pedra, papel, bambu. Tecelagem manual Rituais indígenas 
São José do Vale do Rio Preto   Linha, tecido, papel, jornal. Cartonagem Festival de cinema 

Sapucaia   
Taboa, palha de milho, taquara, cipó, camará, bucha, tecido, linha, papel, papelão, 
barbante, gesso.   Festival literário 

Três Rios   
Madeira, tecido, linha, metal, vidro, papel, barro, palha de milho, camará, cipó, 
gravetos, cimento.   Carnaval 

 

Caminhos Singulares N. Artesãos Matérias-primas disponíveis Principais Técnicas Manifestações Culturais 
Caminhos do Café         

Barra do Piraí   
Linha,tecido, plástico, madeira, bambu, cipó, taquara, embira da banana, palha de 
milho, taboa, papel. Cestaria Folia de Reis 

Engenheiro Paulo de Frontin   Linha, tecido, madeira. Patchwork Saraus 
Mendes   Linha, tecido, gesso, madeira. Bordados Cafés Colonial 

Miguel Pereira   Madeira, gesso, tecido, linha, lã, papel, papelão, ferro. Papel Machê 
Adornos e adereços de 
época 

Paracambi 1.073 Linha, corda, papel, jornal, tecido. Tecelagem manual Jongo 
Paty do Alferes   Linha, tecido, papel, barro, madeira. Cerâmica Chorinho 

Piraí   
Madeira, tecido, linha, bambu, vime, papel, argila, gesso, barbante, couro, palha de 
milho, sapucaia. Marcenaria Serestas 

Rio das Flores   Linha, tecido, barro.   
Festival de música 
clássica 

Valença   Taboa, metal, tecido, linha, papel, arame, sapucaia, madeira, palha de milho, bambu.     
Vassouras   Madeira, papel, latas, linha, tecido, barbante, arame, tinta, palha.     

Caminhos Urbanos         
Bairro Campo Grande   Linha, tecido, papel. Costura Jongo, Samba, Chorinho 
Bairro Santa Teresa   Papel, tecido, linha. Papel machê Cavalgada de São Jorge 
Município de Nova Iguaçu   Linha, tecido, barbante. Tecelagem manual Carnaval. Capoeira 

Total 3.705       
Estado do Rio de Janeiro 6.514       
Fonte: Perfil do Artesanato no Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: SENAC, 2001.   
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6. CADEIA DE HABILIDADES PRODUTIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO 

Pelo conceito de artesanato de Chiti (2003), não seria possível pensar na expansão das 

atividades do artesão para além do atendimento das demandas da comunidade local e 

dos limites de abrangência do seu território. Na opinião do autor, o artesanato deve 

suprir, prioritariamente, as necessidades funcionais ou de uso cotidiano das pessoas. 

Desta forma, estimulada por uma razão utilitária e de inspiração tradicional, a produção 

artesanal apresenta objetos replicáveis, funcionais, decorativos, fabricados em série e 

destinados ao consumo restrito de um mercado vicinal. 

Na visão de Chiti (2003), a produção e a comercialização do artesanato devem estar 

concentradas na figura do artesão, ou do seu grupo, que trabalha manualmente e se 

preocupa pessoalmente com o controle de qualidade do seu produto, sabendo para quem 

vendeu suas peças. Naturalmente, esta posição, pouco aplicável no mundo 

contemporâneo, limita o entendimento do artesanato como elo de uma cadeia de 

habilidades produtivas. Estas, ao contrário, ampliam as possibilidades de 

desenvolvimento do artesanato, promovendo a integração de talentos e segmentos de 

produção para uma atuação em mercados diferenciados. 

Inegavelmente, a expansão do mercado artesanal é uma oportunidade para a inserção 

produtiva de pessoas de baixa e média formação profissional, sem acesso ao mercado 

formal de trabalho. Grande parte deste contingente já atua na informalidade, garantindo, 

através de um tipo de empreendedorismo por necessidade, as condições mínimas de 

subsistência para si e sua família. Dadas as oportunidades de mercado que se abrem 

para o artesanato na atualidade, principalmente o temático e o associado ao turismo, 

talvez seja o momento de atualizar, na prática, a organização do trabalho do artesão, 

tratando-o como parte de uma cadeia de produção. 

O desafio para o desenho de uma cadeia de produção artesanal (ver figura 2) é a 

aceitação de que o artesão é apenas um profissional que domina, total ou parcialmente, 

uma técnica manual ou semimanual. Sem ignorar a qualidade criativa do artesão, é 

preciso reconhecer que fatores como distância do consumidor, situação socioeconômica 

precária, baixo domínio de tecnologias e baixo nível de formação e informação muitas 

vezes levam o artesão a produzir objetos sem valor estético ou sem aceitação no 

mercado, mesmo vicinal. 
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Para superar esse dilema, é mister decompor o processo de criação, processamento e 

comercialização do artesanato em segmentos, que sejam articulados por um tema, ou 

apelo de mercado, e tenham como referência a técnica e o saber-fazer do artesão. 

Somente após a integração desses elementos, técnica, produto e mercado, podem ser 

agregados outros profissionais que passam a interagir na formação de uma cadeia de 

produção artesanal. Esta cadeia é mutável e organiza-se em função do mercado, 

atendendo a segmentos como moda, decoração, acessório, utilitário, religioso, lúdico e 

educativo. 

Além do artesão, os profissionais inseridos na cadeia produtiva constituem os elos 

indispensáveis para que o produto artesanal, na era da globalização, seja aceito por 

apresentar identidade referenciada nos estratos históricos e socioculturais, na geografia 

e na paisagem local. O adequado manejo da matéria-prima e a melhoria dos produtos, a 

associação com as informações no ambiente territorial natural e construído transforma o 

produto artesanal em objeto de representação simbólica, de quem produz e de quem 

consome artesanato. As cadeias produtivas devem ser flexíveis e montadas de acordo 

com o evento para o qual a coleção é planejada e de acordo com o segmento a atender, a 

exemplo da cadeia de habilidades para o segmento de moda apresentada na figura 2. 

No caso especifico desta tese, o objetivo da montagem de uma cadeia de habilidades 

produtivas era adequar o trabalho dos artesãos para participação em um importante 

evento de moda, no caso o Fashion Rio, no Rio de Janeiro. Para tal, tornou-se 

indispensável associar o artesanato aos valores culturais, naturais e vocações 

econômicas, como o turismo, que aportam singularidade ao território. 

 

6.1 – Análise segundo os requisitos dos sistemas sociais 

Para não ficar refém da cronologia, da caracterização e da densidade histórica e cultural 

do desenvolvimento dos ofícios no Rio de Janeiro, esta tese abordará o artesanato como 

uma dinâmica produtiva, com base na aceitação de que a organização artesanal é um 

sistema social49 e, como tal, pode ser observada a partir das seguintes dimensões50: 

tecnológica; escala ou tamanho; cognição; espaço e relacionamento; e tempo. 

                                                 
49 Adota-se a premissa de Guerreiro Ramos (1989) de que a sociedade é constituída de uma variedade de 
organizações e enclaves econômicos. Nesse sentido, as organizações de produção artesanal são tipos de 
fenonomias e isonomias. 
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• Tecnologia 

A tecnologia aqui é considerada o instrumental de apoio à produção, reconhecida como o 

conjunto de normas, regulamentos e ferramentas que permitem o desenvolvimento das 

atividades artesanais. Sua modelagem deve ser a qualidade e não a quantidade. 

Como todos os sistemas sociais, o artesanato também necessita de tecnologia apropriada 

à sua natureza. Para que o artesanato não se consolide como uma atividade ocupacional 

qualquer, ou como trabalho manual que magicamente vire um negócio e gere renda, é 

preciso estabelecer alguns critérios para o seu desenvolvimento. Um deles é o papel dos 

agentes de fomento ao desenvolvimento territorial e dos profissionais, que devem apoiar 

o artesanato com respeito à complexidade da estrutura de criação e de produção 

artesanal.  

Colombres (1997) considera que esta contribuição passa pela valorização e estímulo ao 

desenvolvimento da modalidade de cultura vinculada à arte popular que se desdobra em 

objetos artesanais. Isto ocorre mediante a transferência de tecnologia e de informações, 

sem interferir nos valores intrínsecos de cada grupo.  A produção artesanal que emerge 

da arte popular passa a ser vista como um processo social, que depende de modelos de 

comunicação e cognição para aproximar a estética, no sentido do belo e prazeroso, da 

produção de adereços e de objetos funcionais que possam ser consumidos pelo mercado, 

gerando renda e inclusão produtiva para artesãos. 

Durante muito tempo, pelo menos no ocidente, a arte era tida como produto da cultura 

das elites ou de artesãos dotados de grande genialidade. O desprezo pelo popular tem 

sido substituído pela aceitação de que o processo criativo não é individual, embora 

possa ser expresso individualmente, mas decorre de um processo social e material que é 

coletivo, como um produto das condições culturais de cada sociedade (COLOMBRES, 

1997).  

Desta forma, o artesanato, muito mais que um trabalho técnico, artístico ou manual, 

pode refletir nos artefatos e utilitários as condições de vida, as histórias, a reconstrução 

do cotidiano, as festividades, o ludismo, as crenças e o ambiente natural, político e 

institucional de um povo, habitante de determinado território.  O produto artesanal, por 
                                                                                                                                               
50 Estas dimensões decorrem dos estudos de Guerreiro Ramos (1989) para conceituar organizações 
caracterizadas como fenonomias, de orientação individual, e Isonomias, de orientação coletiva. Ambas 
mantêm atividades econômicas, e são motivadas, em primeiro lugar, pela busca de realização pessoal. A 
satisfação com o lucro das transações mercantis, embora importante, é secundária e decorre das 
necessidades de geração renda. 
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outro lado, permite a atualização do cotidiano, ao capturar a dinâmica da vida coletiva e 

a transformação dos valores na idade contemporânea. O risco deste processo é a perda 

de identidades, por investir no novo como um fetiche (ADORNO, 1985), renegando os 

vínculos históricos e a herança da convivialidade. 

No estado do Rio de Janeiro, a preocupação de Adorno (1985) ainda não produz efeito 

significativo, pois demonstrou-se que o artesanato tem sido desenvolvido a partir da 

disseminação de novas técnicas, oferecidas em diversos cursos. Apesar dessa 

predominância, são comuns as técnicas de domínio coletivo, transferidas nas relações 

familiares e intergeracionais. Porém, é marcante o fato de que o profissional do 

artesanato fluminense está sendo formado, criado, para ocupar ou gerar postos de 

trabalho, realizando uma atividade remunerável. 

Quanto às tipologias, há maior utilização de matéria-prima processada, de origem 

vegetal, sobressaindo-se a manipulação de fios e tecidos. Secundariamente são 

utilizados recursos naturais, também de origem vegetal, com o aproveitamento de fibras, 

cascas e sementes.  Significativos, também, são os artesanatos feitos a base de lã, com 

matéria-prima processada de origem animal. 

Para a organização do trabalho, normas formais e informais se equivalem. Em ambas as 

modalidades prevalecem decisões por consenso do grupo, com a definição clara e 

formal de responsabilidades.  Entre os pesquisados, 85% consideram necessário ter um 

líder para tornar o trabalho mais eficiente, no sentido de garantir que os pedidos, 

provenientes dos negócios realizados, sejam feitos e entregues. As principais 

características do líder, além da garantia da execução da produção, são busca de 

consensos e compartilhamento do controle das atividades com o grupo. 

Em relação à continuidade da produção, 52% dos entrevistados apontaram a 

necessidade de alguém externo ao grupo cuidar dos interesses dos artesãos. Todavia, 

excluindo-se os que não responderam a questão, 39% não compactuam com tal 

possibilidade. 

Quanto às funções de gestão, 32% concordam que o grupo pode planejar os produtos e 

colocá-los no mercado; 24% acreditam que o grupo sozinho pode responsabilizar-se 

pelo atendimento e entrega dos pedidos, assumindo a logística do empreendimento; 

22% garantem administrar a compra da matéria-prima e 19% assumem que o grupo 

pode administrar os recursos das vendas. 
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Como nos sistemas formais, as atividades desenvolvidas no artesanato assumem 

requisitos encontrados nas funções de produção industrial, estabelecidas por Henri 

Fayol (PRESTES MOTTA, 2002). As variações são mais compatíveis com as atualizações 

impostas pela modernidade administrativa que por um modelo alternativo de produção, 

predominando, em ordem decrescente, as preocupações com a determinação de tarefas 

para a produção; o controle de pedidos e entregas; o planejamento; a comunicação; e as 

negociações e articulações. 

Quanto à percepção dos padrões de comportamento e relacionamento mantidos nos 

grupos, 53% dos entrevistados apontam que há repetição de padrões nos 

empreendimentos artesanais, enquanto 47% consideram que tais padrões são variados e 

dependem da natureza ou do tipo de grupo de artesãos. 

• Escala 

A escala diz respeito ao número de pessoas que compõem os sistemas sociais, 

favorecendo ou não o ajuste das organizações ao seu modelo produtivo. Abre espaço 

para o tratamento dos pequenos negócios, cuja eficiência e desempenho não estão 

vinculados à visibilidade proporcionada pela amplitude do porte. Ao contrário, ser 

pequeno pode ser condição para ter sustentabilidade, com melhor utilização de insumos, 

redução de desperdícios e proteção ao ambiente natural e social. O tamanho 

organizacional precisa ser compatível com as demandas do grupo e estabelecido a partir 

do contexto de atuação e da forma de trabalho praticada. No caso da produção artesanal, 

em que a administração e a propriedade muitas vezes são coletivas, o tamanho 

moderado do empreendimento alimenta os contatos primários, diretos e interpessoais, 

importantes para superar limitações operacionais. 

No caso dos 14 grupos de artesanato estudados no Rio de Janeiro, embora a média de 

participantes seja de nove pessoas, os entrevistados informaram que 1.620 pessoas são 

envolvidas diretamente com a produção e 983, indiretamente. Sem especificação das 

atividades desenvolvidas por este contingente de agregados aos grupos, ou fornecedores 

de insumos e serviços, pode-se considerar que cada organização artesanal pode gerar em 

torno de 147 postos de trabalho diretos e 89 indiretos.  

Apesar de o fator renda não estar sendo questionado neste momento, pela análise do 

discurso dos informantes (FOUCAULT, 2004), é inegável que a atividade artesanal 

contribui para a inclusão produtiva em função do número de ocupações que 
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proporciona. Neste sentido, interessante observar que 75% dos entrevistados acreditam 

que os artesãos não atuam motivados apenas pela rentabilidade econômica; trabalhando 

predominantemente em grupo, confirmam o caráter organizacional isonômico descrito 

no paradigma paraeconômico de Guerreiro Ramos (1989).  

Muitas das organizações artesanais são estimuladas por órgãos de fomento ao 

desenvolvimento territorial endógeno (LAGES et al, 2004; VERGARA ROJAS, 2004), e, em 

que pese a grande rotatividade dos membros, 86% dos entrevistados considera que o 

trabalho do artesão contribui para melhorar as relações entre as pessoas, fortalecendo 

elos familiares e de vizinhança. Esta particularidade ameniza os efeitos da desagregação 

dos laços familiares e estimula a recomposição do tecido social das comunidades, como 

uma alternativa para a coesão social.  

A rotatividade dos membros nas organizações de artesanato decorre, em grande parte, 

da frustração com a baixa remuneração e com a pouca aceitação do produto no 

mercado. A substituição de artesãos traz vantagens e desvantagens para o 

empreendimento. O aspecto positivo consiste na renovação do grupo e na agregação de 

novas pessoas ao sistema produtivo. Isto compensa a descontinuidade na produção que 

é crítica, pois o novo membro precisa aprender as técnicas artesanais utilizadas, passar 

pelos processos de conhecimento da matéria-prima e melhoria de produtos, além das 

necessárias adaptações ao grupo. Cabe observar que a substituição de membros não 

significa a dissolução do empreendimento artesanal, cuja sobrevivência é de mais de 

cinco anos, para 41% dos entrevistados, e de até cinco anos, para 39% dos que 

responderam à questão. 

De modo geral, para 92% dos artesãos consultados, o trabalho com artesanato pode 

melhorar o relacionamento entre as pessoas, favorecendo a reciprocidade e o 

fortalecimento dos elos socioculturais da comunidade. A comunicação interpessoal é 

estimulada pelo tipo de espaço em que as atividades são desenvolvidas, permitindo a 

aproximação dos sujeitos e o aumento dos vínculos afetivos entre eles. Assim sendo, a 

pesquisa apontou que, no sistema de produção artesanal, o trabalho em espaços 

socioaproximadores favorece o incremento do nível de confiança entre os participantes 

e estimula o exercício de valores que promovem o bem-estar coletivo e a melhoria das 

relações na comunidade, na família e no território. 

 



 

 

127

• Cognição 

A variedade das formas de conhecimento pode diferenciar os sistemas sociais, de 

acordo com o tipo e a natureza do sistema. Ao longo do tempo, das sociedades arcaicas 

às pós-industriais, a relação “aprender-conhecer” tem atendido às prioridades 

específicas de cada época, bem como aos interesses dominantes51. 

A produção artesanal não requer nenhum tipo de conhecimento formal. Deste modelo 

produtivo, 34% dos trabalhadores têm o ensino fundamental concluído, 48% têm o 

ensino médio completo e apenas 9% têm nível superior. Do contingente de 

escolarizados com ensino médio, 69% apresentam formação geral e apenas 31% 

dispõem de alguma formação profissionalizante, a exemplo de carpinteiros, eletricistas, 

bombeiros, pedreiros, domésticas, bordadeiras, habilidosos manuais e autônomos. O 

universo da produção artesanal abriga indivíduos empregados e desempregados, com 

predomínio de 94% do gênero feminino, buscando fonte de renda para a sobrevivência. 

As técnicas e habilidades artesanais são aprendidas de diversas formas, sendo freqüente 

o aprendizado por meio do compartilhamento de experiências entre artesãos; através da 

postura de artesão, que assume o papel de mestre, por dominar e repassar técnicas 

tradicionais ou modernas a outras pessoas interessadas e, finalmente, por intermédio de 

consultores ou instrutores. Em todos os casos, os contatos são diretos, estabelecendo-se 

um caráter de pessoalidade na relação ensino-aprendizagem. As fontes mais 

reconhecidas de inspiração para o trabalho do artesão são a matéria-prima existente na 

localidade, a arte e a simulação da sua realidade cotidiana e social. 

Estas formas de transmissão, apreensão e disseminação de conhecimento enquadram-se 

nos modelos de sistemas cognitivos trabalhados por Habermas (1973), notadamente o 

sistema político, que estimula padrões de bem-estar social, classificado por Guerreiro 

Ramos (1989) como inerente às isonomias. Tal comparação ganha consistência se 

vinculada à visão da vida e da sociedade que os artesãos entrevistados manifestaram: 

65% acham que podem contribuir para um mundo melhor e o restante, em função da sua 

experiência de vida, considera a sociedade humana, fraterna e solidária. Deste modo, 

especula-se que artesãos engajados em organizações sociais, que direcionam suas 

                                                 
51 Inspirado em Habermas, Guerreiro Ramos (1989: 160-161) considera que o sistema cognitivo é 
funcional, quando o interesse predominante é a produção ou o controle do ambiente, como nas 
economias; é político, quando o padrão de interesse é o bem-estar social, a exemplo das isonomias; é 
personalístico, quando se volta para o desenvolvimento do conhecimento pessoal, sendo característico das 
fenonomias; e deformado, quando desprovido de interesse central e foco, como nas anomias.  
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habilidades para um sistema produtivo alternativo, apresentam uma visão mais positiva 

da vida e não são afetados pelos sintomas descritos nos estudos críticos de 

administração, particularmente no desconstrutivismo dos autores pós-estruturalistas e 

pós-modernos. 

Todavia, embora revelem acreditar em virtudes humanas e declarem-se construtores de 

vidas mais gratificantes e menos sofredoras, os artífices trabalham em prol do lucro e da 

sobrevivência. O que os diferencia dos participantes da guerra mercadológica é o fato de 

atuarem em relações sociais afetivas e afirmarem ter preocupações com a comunidade, 

o território e o meio ambiente. Buscam a sobrevivência e a inserção produtiva mais 

solidária e menos individualizada, talvez motivados por eventos sociais que, na visão de 

Habermas (1973), estimulam seu desenvolvimento através da organização de processos 

de esclarecimentos coletivos. 

• Espaço e Relacionamento 

É afeto ao lugar do artesanato no mundo. Como um sistema social de base primária, 

pelo menos nos três últimos séculos, a produção artesanal na forma das corporações de 

ofícios passou a perder, cada vez mais, espaço para o sistema industrial. O processo de 

urbanização estimulou o deslocamento de pessoas para as cidades, que ficaram sem as 

suas referências naturais, sociais e culturais. A migração campo-cidade alterou os 

relacionamentos mantidos na vida comunitária, reduzindo os contatos diretos 

intergeracionais, importantes para a perpetuação de manifestações culturais tradicionais 

e populares. 

Ao transformar os padrões de vida gregária, existentes antes da Revolução Industrial, a 

invenção da cidade moderna substituiu o ambiente de convivência familiar e vicinal 

pelo confinamento diário nas fábricas e empresas. Os artefatos confeccionados 

manualmente perderam a primazia para a produção em massa, impessoal, ampliando o 

mercado, a oferta de bens e a prestação de serviços. Os espaços em que hoje são 

desenvolvidas as funções laborais têm sido tratados como o lugar do encontro e de 

formação das redes sociais. Este confinamento é uma realidade e tem reflexos diferentes 

nas pessoas. O distanciamento entre o habitar e o trabalhar, assim como a ausência 

prolongada do ambiente doméstico, pode acelerar ou dificultar o amadurecimento 

psíquico e criativo dos indivíduos e tem sido considerado uma das causas do 

crescimento da violência e da anomia. 
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Sobre a anomia, conceituada como a ausência de normas sociais, responsável pela 

indisciplina generalizada e pelos desajustes comportamentais, hoje já não se questiona 

que um contingente significativo de pessoas, sobretudo jovens adultos e adolescentes, 

tem a rua como moradia, existindo, inclusive, gerações que nasceram e procriaram ao 

relento. Os padrões distorcidos de comportamento indicam uma inadequação entre as 

singularidades pessoais, os valores morais, legais e sociais, e o modo de vida desses 

indivíduos. É neste espaço de ninguém, onde não valem os apelos do sentimento de 

pertencimento do território que, muitas vezes, sobrevive o artesão urbano. 

Entre a afetividade familiar e vicinal, tida como potencialidade dos territórios 

produtivos, e o vivente ou morador de rua, existe um grande distanciamento social que o 

sistema formal de trabalho tende a agravar. Estes extremos, contudo, podem ter uma 

aproximação através da ocupação com o artesanato, pois as organizações de produção 

artesanal, como sistemas sociais, requerem condições de trabalho socioaproximadoras, 

modelando espaços em função da necessidade das pessoas.  Para construir artefatos, não 

há necessidade de precondições, apenas o desejo de participar de processos interativos 

de inclusão social e produtiva. 

Na produção artesanal coletiva, não raro pessoas disponibilizam sua residência para o 

trabalho do seu grupo, alugam ambientes ou ocupam lugar cedido por alguma 

instituição. Neste caso, também executam tarefas em casa, levando o produto artesanal 

para encontros marcados no espaço institucional. Quando o artesão trabalha 

individualmente, em geral desenvolve atividades em sua própria casa, em espaço 

reservado para tal. O local escolhido para a produção artesanal é importante para o 

aumento do volume de produção e para um relacionamento mais saudável e amigável 

entre os artífices. Convém registrar que para 88% dos artesãos, o espaço compartilhado 

permite a aproximação das pessoas, contribui para a coesão do grupo, estimula a 

convivência e combate a solidão. 

A tese defendida por Guerreiro Ramos (1989) de que isonomias e fenonomias 

promovem relações grupais diferentes dos ambientes tradicionais de trabalho são em 

parte verificáveis nas organizações artesanais.  Interessante destacar que 44% dos 

entrevistados considera que as relações estabelecidas no grupo são como em qualquer 

outro local de trabalho e que o desenvolvimento das atividades precisa ser orientado por 

um líder carismático, eleito pelo grupo. 
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Frota (2005) ressalta sua preocupação com a contextualização histórica e social de uma 

produção que sobrevive no anonimato. A reflexão da autora, embora direcionada para a 

arte popular, abriga, na genialidade da conceituação, a produção artesanal que também 

em grande parte é desenvolvida pelas camadas pobres da população, moradores de áreas 

urbanas e rurais, muitas vezes deslocados de seu habitat original. 

O singular processo de reconstrução da cultura (HALL, 2001), que favorece a produção 

artesanal, decorre do compartilhamento de experiências do cotidiano, no qual pessoas 

de diferentes lugares e, basicamente, de formação elementar estabelecem redes de 

interação. Estas redes são criadas a partir de situações que afetam as emoções, como 

festividades, violência, conflitos pela sobrevivência e manifestações populares diversas, 

que reduzem a solidão e aumentam a receptividade.  

Ao tratar o artesanato contemporâneo como uma derivação da arte popular, toma-se o 

trabalho artesanal como materialização da cultura das classes menos abastadas, criado 

para atender às necessidades básicas de pessoas e grupos. Nesse particular, Colombres 

(1997) destaca que esta é uma cultura solidária, pois as mercadorias, via de regra, 

circulam dentro do mesmo grupo de necessitados. É o espaço de comercialização 

vicinal, de pouca agregação de valor econômico e, não raro, de perpetuação da pobreza. 

• Tempo 

O tempo necessário para a realização da experiência artesanal não pode ser medido pelo 

modelo tempo e movimento, ou tempo e desempenho, comuns nas organizações 

industriais. Há que se considerar que a produção de produtos artesanais, além de utilizar 

baixa tecnologia, surge de uma manifestação criativa, individual ou coletiva, estimulada 

por relações interpessoais. Tal processo produtivo sofre descontinuidade, pois é 

intercalado por outras atividades, realizadas simultaneamente, que trazem satisfação 

pessoal. O alto nível de envolvimento com o fazer, ou o executar o produto, talvez seja 

reflexo da linguagem simbólica e da materialização da experiência humana. Assim 

sendo, o tempo artesanal estabelece-se num cenário de conveniência e de convivência, e 

não de segmentação e de seriação.  

O tempo empregado na produção artesanal condiciona e é condicionado pelas condições 

socioeconômicas. Sofre impacto das técnicas empregadas, do tipo de matéria-prima 

utilizada, das formas de aquisição dos materiais, da disponibilidade de quem produz, do 

nível de envolvimento e responsabilidade com a produção. Finalmente, também 
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influencia se a produção atende a encomendas e demandas do mercado ou se os objetos 

são confeccionados aleatoriamente, sem objetivo predeterminado (COLOMBRES, 1997). 

Desta forma, o tempo e o contexto de realização da produção artesanal têm um custo, 

invisível na rotina do artesão e na composição dos preços de cada peça. 

Outro aspecto do tempo que deve ser observado é a evolução dos acontecimentos que 

transformam tradições, crenças e valores através das práticas e sentimentos do 

cotidiano. A mutabilidade das informações cria, sempre, novos cotidianos que poderão 

ser representados nos produtos artesanais. A intensidade deste processo pode ser 

verificada com maior nitidez nas áreas urbanas. As referências históricas são 

importantes para a definição de temas de trabalho e produção, subsidiando a imaginação 

e a construção de novas formas. Todavia, a história não deve ser utilizada para a 

petrificação de épocas e costumes (COLOMBRES,1997). Tais reproduções, quando 

realizadas, devem surpreender pela teatralidade e não pela reconstrução de cenários que 

levem a um passado falso e a uma cultura transmutada. O que não mudam, notadamente 

nas sociedades primitivas, são os mitos e os arquétipos.   

Dos artesãos entrevistados, 71% produzem artesanato para complementar o orçamento 

familiar; o restante distribui-se de forma equilibrada entre os que transformaram hobby 

em negócios; os que estão desempregados e precisam gerar renda; e os que sempre 

atuaram como artesãos, como estilo de vida e escolha profissional. 

Como o tempo destinado à produção não é serial, 50% dos artesãos consultados 

declaram trabalhar a qualquer momento; 40% preferem atuar à tarde e apenas 10% 

optaram pelo período da manhã. Cerca de 50% conjugam atividades de artesanato com 

outras funções informais; 25% declararam que produzem artefatos nos intervalos das 

atividades domésticas e os 25% restantes integram o artesanato a outras atividades 

profissionais. Pelo exposto, pelo menos para os grupos estudados, pode-se perceber que 

o artesanato tem impacto na renda, não necessariamente na geração de postos de 

trabalho, e que ainda há grande potencialidade para isto. 

Dada a complexidade do trabalho, foi importante, ainda, recortar o objeto de pesquisa-

ação segundo um outro referencial metodológico, lastreado nos pressupostos conceituais 

de cadeia produtiva, considerando, numa perspectiva sistêmica, a necessidade de 

identificar os componentes e macroprocessos de participação do artesanato em eventos 

de grande porte.  A abordagem de cadeia produtiva (CASTRO, 2002; IICA, 1994) tem 

origem em estudos e projetos relacionados ao agribusiness, desenvolvidos na década de 
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1990. A premissa das cadeias produtivas, segundo Castro (2002), é a de que a produção 

de bens pode ser compreendida como um sistema, que articula diferentes atores, 

conectados por fluxos de capital, informação e materiais. Tais fluxos atuam como elos 

e, se organizados, podem suprir as lacunas de um sistema de produção e atender às 

demandas de mercados específicos. Dessa forma, foi importante identificar, nas 

reuniões participativas, os elos necessários para que a produção artesanal fosse inserida 

no mercado da moda. A figura 2 exemplifica a estruturação de uma cadeia de 

habilidades produtivas de artesanato para o segmento da moda. 
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Figura 2: Cadeia de Habilidades Produtivas para o Artesanato 
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A apropriação do conceito básico de cadeia produtiva para organizar a produção e a 

demanda do artesanato visando o Fashion Rio buscou compreender o artesanato como 

um subsistema, ou elo, do sistema moda, objeto do evento. Os processos dessa cadeia 

produtiva foram decompostos em quatro grandes blocos; (1) agregação de valor e 

conteúdo à produção artesanal; (2) criação de coleção e adequação de produtos e 

técnicas artesanais ao tipo de evento; (3) conhecimento do fluxo de trabalho artesanal, 

dimensionamento do tempo de produção das peças, organização dos pedidos e controle 

financeiro; e (4) gestão do macroprocesso de participação no Fashion com foco nos 

negócios gerados.  

No primeiro item, a estruturação dos artesãos para atuar no Fashion Rio / Business 

levou à adoção da produção do artesanato associada ao turismo e cultura, implicando na 

escolha de um tema para o fortalecimento do processo educativo de participação 

(FREIRE, 1984; SEABRA, 2001). Para criação da coleção representativa dos temas dos 

Caminhos Singulares escolhidos – sal, açúcar, ouro, café e urbanos – e adequação das 

técnicas artesanais, atendendo ao critério de estética e qualidade do produto, foram 

alocados dois consultores de estilo, com experiência em artesanato. Foi conectada 

também uma microempresa de facção para a modelagem e confecção das peças da 

coleção, uma vez que o artesão deve ser o especialista e criador das técnicas, não tendo 

necessariamente o domínio da modelagem, corte e costura de roupas.  

O acompanhamento do processo de trabalho dos artesãos, o dimensionamento da 

capacidade produtiva dos grupos e do fluxo de matéria-prima, e o controle financeiro 

das encomendas ficaram sob a responsabilidade de uma microempresa de contabilidade. 

A gestão da cadeia produtiva, bem como o planejamento da viabilidade técnica, 

econômica, operacional e político-institucional, ficou sob a responsabilidade do 

SEBRAE/RJ, com a alocação direta de um técnico e um coordenador-pesquisador. Para a 

execução da pesquisa-ação foram realizadas diversas reuniões de trabalho, com 

participação direta de todos os envolvidos. 

De modo geral, são grandes as limitações para implementar uma experiência como esta, 

considerando-se seu ineditismo e as variáveis exógenas e endógenas que podem 

interferir no experimento, a exemplo da complexidade de estruturar e gerenciar, com 

metodologia participativa, uma cadeia de habilidades produtivas. Além disso, há sempre 

o risco da produção artesanal não corresponder aos requisitos de qualidade e inovação 
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indispensáveis para atuar no Fashion Rio / Business. Para superar tais dificuldades, o 

grupo de estruturação e desenvolvimento do experimento preocupou-se em: 

1. Elaborar instrumentos de gestão e de pesquisa que permitissem, ao mesmo tempo, a 

compreensão dos diferentes contextos locais e manutenção das peculiaridades de 

cada grupo; a introdução de melhorias nos produtos, preservando a técnica 

artesanal; a adesão de todo o grupo ao processo – instituição, artesãos, consultores, 

empresas e técnicos. 

2. Ajustar, flexibilizar e enriquecer a metodologia em função da complexidade do 

experimento e da escassez de teoria, notadamente sobre a produção artesanal. 

3. Nivelar o conhecimento da proposta e dos desafios de implementação, promovendo 

a imersão dos participantes no mundo do artesão, como principal fonte de 

compreensão sobre o objetivo e o objeto da pesquisa-ação. Para os consultores, 

técnicos, pesquisadores e microempresários era fundamental criar as peças da 

coleção a partir da vivência no cotidiano do artesão, sem intervir nos seus métodos 

de trabalho. 

4. Aceitar a ambigüidade e não tentar modelar as organizações de produção artesanal, 

aceitando-as como um enclave econômico diferenciado e como uma oportunidade 

de promoção do desenvolvimento territorial e inclusão produtiva. 

5. Ter presente as dificuldades em teorizar sobre organizações sociais, de produção 

artesanal, considerando as restrições do vocabulário da teoria das organizações, 

pouco significativo para a abordagem de micro e pequenos empreendimentos de 

base familiar ou comunal. 

6. Reconhecer que os núcleos de produção artesanal apresentam peculiaridades nos 

processos cognitivos; na governabilidade; na valoração do produto, frente ao tempo 

empregado e à disponibilidade de matéria-prima; e nas estratégias de divisão do 

trabalho. 

Para a execução da pesquisa-ação, no experimento de produção artesanal, foi importante 

a utilização de elementos extraídos do referencial teórico da teoria organizacional52 e de 

outras disciplinas, como: descentralização, articulação, sustentabilidade, singularidade e 

oportunidade, tecnologia de gestão, convergência de ações, parceria e 

                                                 
52 Ver capítulo 3 desta tese: suporte teórico. 
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compartilhamento. A figura 3 apresenta o modelo construído na própria dinâmica do 

trabalho, para orientar a implementação dos objetivos pretendidos pelo grupo. 

A descentralização do processo decisório mostrou-se essencial para que participantes da 

pesquisa-ação colocassem claramente suas demandas, em função dos objetivos 

pretendidos. Para que as demandas não ficassem sem orientação, estimulou-se a 

articulação do grupo entre si e com os diferentes processos de trabalho. A 

sustentabilidade de um projeto como este foi um elemento bastante crítico, pois os 

resultados são imprevisíveis e todos precisavam estar preparados para o risco.  

Como singularidade e oportunidade, foram trabalhadas as questões que impactam a  

identidade de cada território, devido às suas particularidades ambientais, econômicas e 

socioculturais. Estas características são bastante valorizadas quando se pensa em 

projetos de desenvolvimento territorial, sobretudo o desenvolvimento endógeno. Como 

tecnologias de gestão, compreenderam-se as formas diferenciadas e exclusivas que cada 

grupo de artesanato tem para organizar o seu processo de produção; esta especificidade 

precisou ser ajustada aos cronogramas de trabalho para não prejudicar o resultado final, 

sem imposição de técnicas administrativas incompatíveis com a natureza do trabalho 

artesanal. 
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Figura 3: Modelo de Orientação para Implementação da Pesquisa-Ação 
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demandas por informação, capacitação e nível de articulação, conforme pode ser 

observado na figura 4. 

As habilidades requeridas estão expressas nas células da matriz. Considerou-se que a 

capacitação e as consultorias específicas eram importantes para o desenvolvimento da 

capacidade empreendedora, contribuindo para a ampliação do nível de desenvolvimento 

humano dos participantes. 

 

Figura 4: Matriz de Habilidades para o Desenvolvimento da Pesquisa-Ação 
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própria utilização da metodologia de pesquisa-ação traria novas informações e 

conhecimentos para os agentes do trabalho, como lhe é próprio. 

 

6.2 – O campo de experimentação: Fashion Rio 

Os grupos de artesanato que participaram das edições 2004 e 2005 do evento Fashion 

Rio sofreram pequenas variações em função da disponibilidade dos artesãos, bem como 

dos objetivos desta pesquisa. Nos dois anos citados, entretanto, os grupos já 

desenvolviam trabalhos sob a orientação do SEBRAE/RJ, que consiste, basicamente, em 

identificar os artesãos, classificar o produto, fomentar o associativismo, melhorar a 

técnica, adequar o design, estimular o uso de matéria-prima local, vincular os produtos a 

iconografia e cultura do território e abrir canais de comercialização (SEBRAE, 2004). Do 

conjunto de municípios existentes nos Caminhos Singulares, foram selecionados grupos 

que atendessem às necessidades da cadeia de habilidades, conforme estabelecido na 

figura 2. Assim sendo, dos experimentos 2004 e 2005 participaram 14 grupos, como 

pode ser observado no quadro 9. 

O critério de participação foi vinculado à capacidade de organização para produção e à 

técnica desenvolvida, adequada a um evento de moda. Neste ano, pretendia-se testar o 

desenho de uma cadeia produtiva, ancorada nos artesãos e modelistas.  

Após a decisão sobre a participação dos grupos, o processo de trabalho iniciou-se com 

uma reunião nas dependências do SEBRAE/RJ, contando com a presença de todos os 

envolvidos. Foi solicitado aos grupos convidados que levassem o que achavam mais 

interessante e bonito do seu trabalho. Além dos técnicos da instituição, também 

participaram os profissionais de moda que deveriam imaginar uma coleção a partir das 

técnicas disponíveis.  

Do ponto de vista da pesquisa-ação, a reunião foi bastante interessante, pois a troca de 

informações entre o mundo fashion e o do artesanato permitiu um aprendizado 

recíproco. Os artesãos posicionaram-se sobre as propostas e os modelistas precisaram 

adequar suas expectativas às possibilidades da produção artesanal. Os participantes 

acordaram os modelos que seriam confeccionados, as quantidades, a necessidade de 

matéria-prima, os prazos de entrega e o calendário de encontros, definindo, ainda, uma 

cartela de cores para dar unidade ao produto. 
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Quadro 9: Síntese da Participação no Fashion Rio 

ANO GRUPO OU NOME DO 
RESPONSÁVEL 

PESSOAS 
ENVOLVIDAS* 

TÉCNICA TERRITÓRIO CAMINHO 
SINGULAR 

2004 Nós da Trama 20 Tecelagem manual em fibras, com diversidade de 
texturas e cores 

Araruama – Região dos Lagos 

2005 Élson Angelim 07 Acessórios em ossos de animais Cabo Frio – Região dos Lagos 

Sal 

2004 Eponina 60 Trama em retalhos, aplicações e bordados  Porciúncula – Região Noroeste  

2004 Ana Carla 10 Bordado e aplicações em tecidos Porciúncula – Região Noroeste 

2005 Taboa de São Francisco 25 Acessórios em fibra de taboa São Francisco do Itabapoana – Região Noroeste 

2005 Cooperativa Fazendo Arte 22 Crochê Campos – Região Norte 

2005 Projeto Lagomar 07 Patchwork Macaé – Região Norte 

Açúcar 

2004/2005 Ieda de Campos 20 Bordado e aplicações em tecidos  Três Rios – Região Centro-Sul Ouro 

2004 Oficina de Bolsas de 
Pinheiral 

6 Bolsas de retalhos e reaproveitamento de 
materiais 

Pinheiral – Região Médio Paraíba Café 

2004/2005 Hilzes Herbert 6 Textura em tecidos, com técnicas de colagem, 
costura, aplicação e queima  

Lapa – Cidade do Rio de Janeiro 

2004 Algodão da Terra 10 Tecelagem em algodão e fibras vegetais Campo Grande – Metropolitana 

2004/2005 Estação do Nó 40 Macramé, bainha aberta e tecelagem manual em 
fibras e tecidos 

Nova Iguaçu – Metropolitana 

2005 Mulheres Unidas do 
Guandu 

05 Assessórios em papel machê Campo Grande – Metropolitana 

2005 Nota Preta 04 Estamparia São Gonçalo – Metropolitana 

Urbano 

 

* Total de pessoas envolvidas: 242 pessoas 
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Para divulgação da coleção, o SEBRAE/RJ fez uma parceria com o designer Gilson 

Martins, para o desenvolvimento de um brinde institucional. Ao ver as técnicas e a 

variedade de composições e cores, Martins criou uma bolsa, que lembra um disco de 

vinil, com um corte vazado em formato estilizado do Pão de Açúcar, que foi preenchido 

pelas diversas técnicas artesanais presentes na coleção de moda especialmente 

desenhada para o Fashion Rio, edição de julho de 2004. As bolsas, que no dizer de 

Martins eram uma mera moldura para as obras das artesãs 

(http://jbonline.terra.com.br/jb/cadernob/2004/07/07.html), traziam um tag, com as 

informações sobre os grupos e as formas de acessa-los.  

O saldo do evento foi positivo para os grupos de artesanato que, na totalidade, 

envolveram 139 artesãos. Em dois dias de evento, fizeram negócios da ordem de 

quarenta mil reais e receberam uma série de novos pedidos, inclusive para exportação. 

O interesse da imprensa foi fundamental para dar visibilidade ao fato de artesãos, 

pertencentes a comunidades de baixa renda e residindo em municípios com baixo IDH 

(índice de desenvolvimento humano), poderem ser protagonistas de eventos oficiais e 

de repercussão internacional. A continuidade da parceria com o designer Gilson Martins 

deu origem a três exposições em sua loja, localizada em Ipanema, atraindo a mídia e 

novos clientes para o artesanato. 

Os principais problemas detectados foram relacionados à montagem de uma cadeia 

produtiva53 ainda incompleta, à falta de capital de giro para financiar a produção, à 

ausência de controle financeiro e de custos, à fragilidade entre o tempo de produção e o 

volume de vendas, às dificuldades do artesão em transformar sua técnica aplicada em 

roupas com bom corte, pois não detêm, necessariamente, os conhecimentos de facção e 

modelagem. Todas essas questões foram resolvidas durante o processo, facilitadas pela 

continuidade da pesquisa-ação que permitiu a identificação de problemas e alternativas 

de intervenção para solução. Tais problemas foram resolvidos ao longo do tempo e 

serviram de insumo para buscar melhores resultados na continuidade da pesquisa-ação e 

para atuar em 2005. 

Conforme explicitado, os grupos de artesanato que participaram da edição de 2005 

tiveram uma pequena variação em relação a 2004. As alterações na participação 

                                                 
53 Para Castro et al (1996), “cadeia produtiva é o conjunto de componentes interativos, compreendendo os 
sistemas produtivos agropecuários e agroflorestais, fornecedores de serviços e insumos, indústrias de 
processamento e transformação, distribuição e comercialização, além de consumidores finais do produto e 
subprodutos da cadeia”. 
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permitiram que novos grupos fossem inseridos, contribuindo para a geração de 

oportunidades de trabalho com artesanato em outros territórios.   Todavia, é importante 

ressaltar que o objetivo das ações era verificar as possibilidades de promoção do 

desenvolvimento territorial e inserção produtiva com a utilização de esquemas de 

cadeias produtivas, dinamizadas pela pesquisa-ação.  

De modo geral, o que o trabalho mostrou foi que o artesanato representa um nicho de 

produção na atualidade. As técnicas de criação refletem o modo de vida dos artesãos e a 

convivência sem fronteiras entre o trabalho, lazer, religiosidade e atividades cotidianas. 

O melhor aproveitamento das técnicas pode ocorrer a partir da segmentação dos 

produtos, de acordo com o tipo de mercado a suprir, seja o de moda, acessórios, 

utilitários, decoração. A diferenciação dos produtos está na matéria-prima e nas 

informações de natureza histórica, cultural e social que podem dar identidade ao 

produto e ao artesão. O mercado para o artesanato é vasto e pode ser melhor explorado 

mediante a montagem de sistemas ou cadeias de habilidades produtivas, articulando 

profissionais, talentos e vocações para uma produção integrada e participativa. 
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Relação de fotos 6: Fashion Rio 2004 
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Relação de fotos 7: Fashion Rio 2005 
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7. CONCLUSÕES 

A revisão dos fatores que permitiram, ao longo do tempo, a manutenção de 

organizações sociais produtivas, de tecnologia primária, a exemplo das artesanais, 

resgata para o debate contemporâneo a importância para a sobrevivência, no mundo 

globalizado, dos conhecimentos, saberes e fazeres apreendidos nas relações 

intergeracionais.  Também provoca, embora tardiamente, uma conexão com as formas 

criativas de produção que permitiram algum tipo de realização dos emblemáticos 

princípios dos direitos humanos. Estes direitos (ARAUJO, 2000; BOBBIO, 1992), no 

discurso organizacional, têm justificado a preocupação com a mobilização inclusiva e 

produtiva, como meios de elevar os patamares de bem-estar econômico e de vida 

coletiva, socialmente responsável. 

A constatação aqui expressa ratifica, por outro lado, que em pleno século XXI o código 

de acesso aos direitos humanos, bem como aos pressupostos da cidadania, tem como 

importante pilar o ideário da participação de todos nos benefícios do desenvolvimento 

econômico. Portanto, o sistema dominante, ao absorver os modelos alternativos de 

produção, alerta para a tendência do enclave de mercado apropriar-se das formas de 

trabalho não mecanicistas, impondo seus requisitos competitivos para efetivamente 

transformar e enquadrar a sociedade – com todos os seus segmentos – em tipos de 

organizações referenciadas em atividades predominantemente lucrativas, colocando em 

segundo plano os aspectos relacionais espontâneos, cuja troca mercantil se equilibra em 

valores mais humanizados que os lucrativos. Para incrementar esta possibilidade, talvez 

os princípios de comércio justo e solidário (GUERRA, 2002; ROZZEN E VANDERHOFF, 

2002; SEBRAE, 2005), que no momento estão em construção no mundo, promovam um 

tipo de mercado e de consumo mais adequados aos sistemas de produção artesanal. 

Esse argumento ganha consistência pela observação de que algumas organizações 

artesanais contemporâneas, em função da sua natureza substantiva54, apresentam 

potencial para a renovação de valores de mercado e de formas de acoplamento ao 

processo econômico. Trazem, pelo menos no discurso, a preocupação em disseminar 

conhecimentos individuais e coletivos através da utilização de métodos de 

                                                 
54 Na visão de Guerreiro Ramos (1989), organizações substantivas contribuem para o fortalecimento do 
tecido social, dispõem de estruturas adequadas para a satisfação pessoal e preocupam-se com a 
atualização e a plenitude humana. 
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aprendizagem que revigoram a relação mestre-aprendiz, comuns nas corporações 

profissionais do final da Idade Média (SANTONI RUGIU, 1998).  Neste sentido, os 

processos cognitivos possíveis, com o exercício de contatos primários, são favorecidos 

pela interação social, herdada de uma pedagogia55 de transferência de conhecimento 

lastreada na utilização de valores que estimulam a reciprocidade, a redistribuição e a 

solidariedade na troca de bens, serviços e informações nos territórios e comunidades.  

Tais características são importantes para o estímulo à coesão social e podem marcar a 

diferença entre as formas tradicionais e as alternativas de adesão e inclusão no ambiente 

produtivo. Na esteira desta reflexão, pode-se argumentar que as organizações artesanais 

que participam deste processo apresentam-se como esquemas cujas vantagens e 

oportunidades são movidas por ideais utópicos, e não vinculados, essencialmente, à 

expectativa de lucro financeiro. Também permitem especular que as modalidades 

singulares de produção, como as artesanais, possivelmente estão alicerçadas em uma 

visão de mundo mais preservada do que a predominante na sociedade moderna, a partir 

do advento da Revolução Industrial. 

Assim sendo, algumas correntes da administração, vinculadas principalmente à Escola 

de Relações Humanas e ao Behaviorismo, propagam que, nas estruturas empresariais, o 

fortalecimento da coesão social pode dar-se pelo estabelecimento de relações de 

trabalho mais afetivas, gregárias e colaborativas, movidas por valores e interesses 

pessoalmente compartilhados. Esta condição é contestada por autores, como Morgan 

(1996), que consideram interesses organizacionais e pessoais inconciliáveis. 

Entretanto, compreende-se que as organizações pertencentes ao enclave de produção 

artesanal não podem ser analisadas com base nos paradigmas que têm norteado a 

discussão dos empreendimentos empresariais, ao longo do tempo. A experiência de 

pesquisa-ação realizada com a participação de 14 grupos de artesanato no Fashion Rio 

demonstrou que os negócios organizados para a artesania tendem a contribuir para a 

implantação das premissas de sustentabilidade dos sistemas sociais, estando mais lastreados 

na integração das dimensões econômica, social, ambiental e cultural para a manutenção da 

dinâmica produtiva e social, do que na visão do interesse predominantemente lucrativo. 

                                                 
55 Para Santoni Rugiu (1998), grandes pensadores como Rousseau, Locke e Dewey tentaram, cada um no 
seu tempo, demonstrar que o aprendizado deve estar ancorado em valores que permitam a dignificação do 
ser humano como pessoa, e não como uma mercadoria. 
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Ao considerar que existem diferenças entre os esquemas de produção artesanal e pós-

industrial, pode-se inferir que o primeiro guarda, através do tempo e da história, 

elementos dos esquecidos desejos utópicos de disseminação de valores gregários, de 

padrões de organização social responsável, de coletivismo e de preocupação com a 

preservação dos ambientes humanos e naturais. Tais diretrizes, mesmo sombreadas, 

ainda são prevalentes na agenda política, institucional e social contemporânea. 

No campo discursivo, o reconhecimento das utopias tem fomentado a crítica aos 

modelos de crescimento degradáveis e às suas conseqüências ao longo do tempo. Para 

além das incertezas acerca das variáveis que contextualizam este processo, todavia, tem 

ecoado com relevante desgaste a utilização imprecisa de determinados conceitos, como 

os de desenvolvimento sustentável, cidadania e inclusão social, que, pela dinâmica da 

ação comunicativa distorcida (HABERMAS, 1970), são transformados em jargões 

hegemônicos, assumidos e reivindicados indistintamente por diversas correntes político-

ideológicas. 

Destarte, é no discurso massificado das premissas do desenvolvimento sustentável que é 

possível encontrar nexos com o pensamento utópico, historicamente estruturado na 

crença da existência de modelos de comunidades onde todos devem contribuir para 

usufruir, igualmente, dos resultados das atividades econômico-produtivas e 

socioculturais. Neste contexto, a participação da produção artesanal na economia é 

marcada pela alocação das habilidades e conhecimentos individuais, familiares ou dos 

grupos vicinais, e não tem a conotação de exploração ou expropriação da força de 

trabalho. A resposta é uma atuação mais coletiva, direcionada para a sustentação 

econômica, a preservação ambiental e o progressivo fortalecimento dos elos culturais e 

afetivos da comunidade. 

O revigoramento da produção artesanal, como revisão da utopia56, pode abrir canais 

para a participação econômica ampliada, mesmo que a produção não ocorra em grande 

escala. Como num caleidoscópio, este movimento apresenta cenários difusos e 

reconfiguráveis. Num jogo de luzes, sombras, cores e movimentos, além de certa dose 

de ingenuidade, o desenvolvimento do artesanato induz à reformulação dos sistemas 

                                                 
56 Utopia, de Tomas More, foi escrito em 1516 e apresenta os seguintes princípios: (1) sociedade 
desenvolvida através do fortalecimento dos laços comunais, vicinais e familiares; (2) organizados de 
maneira a reforçar os valores de cooperação produtiva e coesão social; (3) valorização dos elementos 
naturais: ar, água e solo; (4) virtude era viver conforme a natureza, respeitando os sistemas de 
participação e organização; (5) a felicidade consistia em estabelecer a igualdade de todas as coisas. 
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sociais atuais, propiciando o engajamento e a responsabilização de todos, via pesquisa-

ação, na construção do seu destino e do bem-estar geral.  

O ambiente favorável para a germinação de tal processo é indutivo e participativo, e 

estrutura-se nas diferentes maneiras em que habilidades e criatividade são transformadas 

em oportunidade de negócios. A produção de base artesanal, por não exigir locais fixos 

para a sua realização, promove um estilo de desenvolvimento territorial lastreado na 

mobilidade de atores e equipamentos, contribuindo para que a sociedade passe a ser a 

promotora do seu próprio desenvolvimento, com uma atuação sistêmica e direcionada 

para a conquista de progresso socioeconômico e a preservação das condições 

ambientais. 

A reafirmação e a difusão desse discurso, todavia, podem levantar uma cortina de 

fumaça nas históricas razões que inviabilizaram a realização econômica ampliada. Em 

conseqüência, como alertam os estudiosos da teoria crítica (BERTERO, 2005), difunde-se 

a premissa de que são as incapacidades individuais e coletivas, agravadas pela ausência 

de espírito empreendedor, que impedem a inserção de pessoas nos esquemas formais de 

emprego, sobretudo na vertente industrial. 

Na perspectiva da criação de postos de trabalho e geração de renda, os setores público e 

privado, juntamente com o terceiro setor (TENÓRIO, 2004), têm formulado políticas 

públicas de diferentes matizes para a indução do desenvolvimento territorial a partir do 

artesanato. No entanto, as ações elaboradas nem sempre são apropriadas para consolidar 

o relacionamento entre os agentes produtivos, pois são desatreladas das demandas de 

mercado e da lógica de produção informal de grupos familiares, comunais e vicinais. Este 

desencontro resulta no desenho de programas de capacitação57, em larga escala, que ferem 

a lógica criativa do artesanato e estimulam um tipo de produto sem demanda no mercado. 

Tais iniciativas de indução das atividades artesanais, preocupadas com a difusão em 

massa de habilidades e com a formação indiscriminada de agentes produtivos nos 

territórios, com algumas exceções, são pontuadas de descontinuidades e não atendem 

aos desejos dos consumidores, gerando expectativas não atendidas nestes e nas 

comunidades. Algumas razões podem ser atribuídas a esta situação: desconsidera-se que 

a produção artesanal é singular e não obedece aos padrões industriais de tempo de 

produção e de replicação de peças; que, para ser considerado como um objeto de 
                                                 
57 São comuns os programas de capacitação em bordado, corte-costura, cabeleireiro, artes manuais, 
crochê, tricô, entre outros, descontextualizados da realidade sociocultural e das oportunidades de trabalho. 
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consumo, é importante que o artesanato seja um elemento de resgate de saberes e 

fazeres, de domínio de poucos; que, para estar inserido no mercado globalizado, o 

artesanato deve assumir a posição de um elo em cadeias de habilidades produtivas que 

organizam a produção artesanal, customizando produtos para o consumo direcionado, 

notadamente através da participação em eventos temáticos, a exemplo do Fashion Rio. 

As políticas de inclusão produtiva, sustentadas no artesanato, também devem estar 

preocupadas com a modelagem organizacional deste segmento. Não podem, desta 

forma, alimentar o paradigma de querer transformar toda a sociedade numa imensa 

economia de mercado, denotando o desejo da criação de uma hiperorganização, 

constituída de variados arranjos produtivos. Ao tentar tecnologizar e dar escala de 

produção ao artesanato, corre-se o risco de restabelecer a primazia do conhecimento 

teórico e técnico especializado, em detrimento da tradição, impondo, em plena era pós-

industrial, ou pós-moderna, a principal característica do período moderno, baseada na 

valorização da eficácia da tecnologia de produção (BELL, 1973) e não dos saberes e 

artes de produzir manualmente. 

O conhecimento formal, como instrumento para o domínio e o controle produtivo, pode 

interferir no resgate de ofícios e habilidades pessoais fundamentais para o artesanato. 

Por outro lado, é conveniente não ignorar que o sistema de produção artesanal, por estar 

condicionado a uma modelagem organizacional alternativa, não pode ser considerado 

isento ou protegido das implicações das relações de poder, autoridade e subordinação, 

que são decorrentes da manifestação da própria natureza humana (CLEGG, 1998; 

ELIAS,1993; HIRSCHMAN, 2002; SENNETT 2001). 

Deve-se ressaltar que na atualidade há uma tentativa de orientar toda a sociedade para a 

inserção no trabalho lucrativo (GUERREIRO RAMOS, 1989). Cria-se, de maneira 

equivocada, uma similaridade entre as ocupações produtivas que favoreceram a 

sobrevivência dos enclaves de trabalho alternativos, artesanais ou paraeconômicos 

(GUERREIRO RAMOS, 1989) e as atividades que derivam dos trabalhos mecanizados e 

abastecidos por tecnologia de ponta. Esta superposição, aparentemente, ignora a 

importância da manutenção da diversidade de formatos organizativos e de estruturas 

laborais diferenciadas, adequadas tanto às megaempresas, reafirmadas pela crescente 

onda de fusões e incorporações, quanto às médias e pequenas células produtivas que se 

estabelecem, de maneira formal e informal, muitas vezes sem observar os requisitos da 

regulação governamental.  
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As células produtivas de perfil artesanal, ao contrário dos sistemas impessoais e formais 

das corporações contemporâneas, quase sempre atuam nos vácuos abertos pela clássica 

economia de mercado. Com muito mais liberdade, os núcleos produtivos artesanais 

podem conectar-se em redes sociais, comportando-se como ativadoras de pequenos e 

microempreendimentos. Esta dinâmica produtiva, certamente, tem mais condições de 

resgatar a participação econômica com um perfil diferenciado, mais solidário e menos 

subordinado aos imperativos do mercado, fomentando o exercício de uma cidadania 

ativa. Valorizam técnicas, artes e ofícios, lastreados em habilidades manuais e heranças 

culturais executadas, em pleno século XXI, com baixo índice de tecnologia e alta 

capacidade de capilaridade. 

Desta forma, no mundo global, percebe-se que a produção artesanal renasce espelhada 

em modelos de organização produtiva existentes no período anterior à Revolução 

Industrial. Na transferência das técnicas empregadas, entendidas como o conjunto de 

maneiras de executar determinada habilidade, valorizam-se os contatos primários e as 

afinidades pessoais. Os conhecimentos são transferidos em relações cognitivas diretas e 

disseminados em menor escala, resgatando vocações e métodos de ensino utilizados nas 

tradicionais relações entre mestre e aprendiz (SANTONI RUGIU, 1998). Estas 

metodologias de ensino-aprendizagem ampliam as possibilidades de difusão de 

informações sem vínculo com as grades curriculares formais e fortalecem laços de 

confiança, respeito, afetividade e solidariedade, valores escassos na sociedade 

contemporânea. Também utilizam apenas de forma residual os instrumentos 

administrativos, desenvolvidos para a eficiência da gestão empresarial. 

Em síntese, o resgate das modalidades de relações de trabalho, fundadas nas atividades 

artesanais, apresenta mecanismos produtivos que revigoram processos laborais do 

passado. Por esta singularidade, é indispensável atentar para o fato de que esses núcleos 

produtivos se colocam, no presente, em um mundo de mudanças velozes e radicais, 

onde crenças e valores são questionados e depara-se com o vazio das infinitas 

possibilidades de ser e estar no mundo. As categorias iluministas que sustentaram a 

sociedade moderna (GODBOUT, 1999; MOTTA E FREITAS, 2000; SEARLE, 2000) se 

esvoaçam e desfazem as bases de conhecimentos e certezas que configuravam a 

sociedade e impulsionavam suas conquistas58.  

                                                 
58 O ideal iluminista era sustentado pelos pilares da racionalidade, universalidade e individualismo, e 
visava a auto-emancipação. 
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É notório, ainda, que estas entidades laborais, muitas vezes configuradas como redes de 

relacionamento pessoal (CASTELLS, 1999), são movidas por subjetividades (GUERREIRO 

RAMOS, 1989). Estruturam-se, atualmente, em um tecido social esgarçado e 

fragmentado, e, aparentemente, ignoram a profundidade deste contexto e tentam se 

afirmar em uma sociedade permeada pelo fenômeno da indiferença que, em grande 

escala, prejudica a recomposição da própria tessitura social (FRIDMAN, 2000). A 

indiferença prolifera como um reflexo dos sistemas de proteção individual, do 

isolamento das pessoas, da discriminação e exclusão social e da alienação, como uma 

marca indelével do processo de ruptura dos vínculos sociais, comunais e afetivos da 

sociedade contemporânea (KUMAR, 1997). 

Por outro lado, a existência de unidades produtivas paralelas ao sistema formal de 

mercado oferece alternativas para a geração de novas ocupações e de renda, abaladas 

pela crise enfrentada pela sociedade do trabalho, a partir do final do século XX. Arrisca-

se dizer que a diminuição do emprego formal está sendo equilibrada por inúmeros 

modelos de arranjos laborais, configurados por grupos que aportam com outros 

interesses, não exclusivamente vinculados ao ganho lucrativo, promovendo novos 

padrões para a constituição de alianças e afetividades (ENRIQUEZ, 1996). 

É igualmente importante pontuar que as redes de trabalho artesanal, como células 

produtivas com habilidades específicas, participam do processo de globalização ao 

facilitar a customização de produtos e serviços, indispensáveis para que a sociedade 

pós-industrial mantenha acesa a chama do pertencimento – ser diferenciado e participar, 

simultaneamente, de determinado grupo social ou lugar (SPINK, 2000). Essas estruturas 

de produção também alimentam os saberes e fazeres locais, fortalecendo elos culturais, 

comunais e sociais. 

Nesta perspectiva, ao se colocar numa posição multicênica59, de um lado, representando 

um dos enclaves econômicos do mundo globalizado e, de outro, estabelecendo 

diferentes padrões para a constituição de alianças produtivas nos territórios, há que se 

entender melhor o papel das organizações artesanais e suas formas de 

institucionalização. Desta forma, novas questões se abrem para a pesquisa no campo da 

produção artesanal, tais como: qual é o lugar do artesanato no mundo da produção 

                                                 
59 Para Guerreiro Ramos (1989), o ser humano apresenta diferentes tipos de necessidades. A satisfação 
dessas necessidades ocorre em diferentes cenários sociais, multicênicos, e requer condições operacionais 
especiais.  
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globalizada? Sua existência e longevidade estão ameaçadas pela visibilidade atual? 

Quais os impactos da estruturação de cadeias de habilidades produtivas, com a 

introdução de design e marketing, na natureza do produto artesanal? Qual o impacto do 

artesanato na inclusão produtiva? Quais os setores, além do turismo, podem ser 

apropriados para uma produção artesanal associada? 

Tais questões abrem novas janelas para a pesquisa e precisam ser enfrentadas à luz da 

necessidade atual de recomposição dos vínculos e da coesão social na sociedade e, 

principalmente, como oportunidades de inclusão produtiva de indivíduos à margem dos 

requisitos do mercado formal de trabalho. 
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APÊNDICE  

QUESTIONÁRIO: ARTESÃO  

NOME: No:    
ENDEREÇO: GRUPO: 
TELEFONE: (      ) DATA: EMAIL: 
 
 
I: CARACTERÍSTICAS DO ARTESANATO 
 
1. VOCÊ É ARTESÃO:  (    ) SIM     (    ) NÃO 
 
1.1. Por que? 
______________________________________________________________ 
 
 
2. TEMPO EM QUE EXERCE A PROFISSÇÃO DE ARTESÃO __________ANO (S) 
 
3. ATIVIDADE EXERCIDA ANTERIORMENTE 
 
(     ) Não exercia nenhuma atividade 
(     ) Autônomo 
(     ) Trabalhador informal 
(     ) Trabalhador rural 
(     ) Empregado de micro ou pequena empresa no ramo de ______________________ 
(     ) Empregado de média ou grande empresa no ramo de _______________________ 
(     ) Empregado de micro ou pequena empresa em outros ramos de atividade 
(     ) Funcionário Público    (     ) Federal    (     ) Estadual    (     ) Municipal 
(     ) Não repondeu 
 
4 . QUAIS SÃO AS CATEGORIAS DO ARTESANTO QUE VOCÊ DESENVOLVE? 
 
(     ) Arte popular 
(     ) Trabalhos manuais (hobby) 
(     ) Produtos alimentícios (típicos) 
(     ) Produtos semi-industriais e industriais (¨industianato¨) 
(     ) Tradicional______________________________________________________ 
(     ) Contemporâneo (procura seguir as tendências do mercado) 
(     ) Material reciclado 
(     ) Resgate de temas culturais 
(    ) Ícones 
(    ) Indígena 
(     ) Quilonbola  
(     ) Outras etnias______________________________________________________ 
(     )  Não respondeu 
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5.  QUAIS SÃO OS SEGMENTOS PREDOMINANTES NA SUA PRODUÇÃO: 
 
(     ) Adorno e acessórios 
(     ) Decorativo 
(     ) Educativo 
(     ) Lúdico 
(     ) Religioso 
(     ) Utililitário 
(     ) Moda 
(     ) Outros ____________________________________________________________ 
(     ) Não respondeu 
 
 
6. QUE INSTITUIÇÕES ATUAM COM O ARTESANATO EM SEU MUNICIPIO?  
 
(    ) Prefeitura  
(    ) Governo do Estado 
(    ) Governo Federal  
(    ) SEBRAE 
(    ) ONG´s 
(    ) Nenhuma  
(    ) Outras _____________________________________________________________ 
(    ) Não respondeu 
 
 
7. SE PARTICIPA DE UM GRUPO DE ARTESANATO, COMO O GRUPO SE  
COMUNICA COM ESTAS INSTITUIÇÃO?  
 
(    ) De forma pró-ativa 
(    ) De forma passiva 
(    ) Resistente 
(    ) Indiferente  
 
 
8. AS PESSOAS QUE TRABALHAM COM ARTESANATO: 
 
(    ) Sempre atuaram com artesanato 
(    ) Fazem artesanato para complementar a renda familiar 
(    ) Estão desempregadas 
(    ) Nunca tiveram oportunidade de ter um emprego formal 
(    ) Sempre preferiram atuar de forma independente sem vinculação de emprego 
(    ) Desenvolveram trabalhos manuais, como hobby, que viraram negócios 
(    ) Opção pelo artesanato como mudança no modo de vida 
(    ) Outros _____________________________________________________________ 
(    ) Não respondeu 
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9. QUAL A FAIXA ETÁRIA PREDOMINANTE DO ARTESÃO? 
 
(    ) até 20 anos 
(    ) de 20 a 30 anos 
(    ) de 30 a 40 anos 
(    ) de 40 a 50 anos 

(    ) de 50 a 60 anos 

(    ) acima de 60 anos 

 
 
10. NA MAIORIA DOS CASOS O ARTESÃO: 
 
(    ) Nasceu e sempre viveu no Município 
(    ) Nasceu e retornou ao Município após ausência 
(    ) Nasceu em outro lugar mas mora na localidade a muito tempo 
(    ) Morador recente 
(    ) Outros _____________________________________________________________ 
(    ) Não respondeu 
 
 
11. ENTRE AS PESSOAS QUE TRABALHAM COM ARTESANATO, 
PREDOMINAM: 
 
(    ) Homens 

(    ) Mulheres 

(    ) Não respondeu 

 
 
12. VOCÊ CONSIDERA QUE O INTERESSE PELO ARTESANATO É: 
 
(    ) Modismo 
(    ) Permanente 
(    ) Consolida o artesanato como uma atividade econômica 
(    ) Alternativa para a geração de trabalho e renda somente para grupos desfavorecidos 
(    ) Alternativa para a geração de trabalho e renda para qualquer pessoa 
(    ) Outros _____________________________________________________________ 
(    ) Não respondeu 
 
 
13. VOCÊ ACHA QUE O TRABALHO COM ARTESANATO PODE: 
 
(   ) Contribuir para o desenvolvimento econômico do território 
(   ) Incentivar a trocas de bens, serviços e informações entre as pessoas 
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14. VOCÊ ACHA QUE O ARTESANATO: 
 
(   ) É uma atividade econômica lucrativa 

(   ) É uma ocupação sem objetivo de lucro 

(   ) Não dá para sobreviver somente com o artesanato 

(   ) Não respondeu 
 
 
15. VOCÊ CONSIDERA O ARTESANATO COMO: 
 
(    ) Um trabalho que gera renda 
(    ) Um trabalho que não gera renda 
(    ) Um hobby e passa tempo 
(    ) Uma ocupação como outra qualquer 
(    ) Não respondeu 
 
 
16. QUAL A POSTURA DO ARTESÃO? 
 
(    ) Interessado em participar de atividades econômicas submetendo-se parcialmente as 
exigências do mercado 
(    ) Atua no artesanato sem preocupação econômica prioritária, ajustando-se ao 
contexto em função de suas próprias escolhas pessoais 
(    ) As relações interpessoais mantidas entre o artesão e o grupo decorrem 
prioritariamente do interesse pela produção de mercadorias 
 
 
17. NO SEU MUNICÍPIO PREDOMINAM: 
 
(    ) Grupos formalizados em associações 
(    ) Grupos formalizados em cooperativas 
(    ) Grupos informais 

(    ) Artesão autônomo 

(    ) Outros 
(    ) Não respondeu 
 
 
18. QUANTO A SITUAÇÃO ECONÕMICA, OS ARTESÃOS: 
 
(    ) Vivem apenas da atividade artesanal 
(    ) Complementam a renda familiar com artesanato 
(    ) Não respondeu 
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19. A MÉDIA DE SOBREVIVÊNCIA DOS GRUPOS DE PRODUÇÃO ARTESANAL 
É DE: 
 
(    ) até 01 ano 
(    ) de 01 até 03 anos 
(    ) de 03 até 05 anos 
(    ) acima de 05 anos 

(    ) Não respondeu 

 

 

20. NA SUA OPINIÃO, COMO O ARTESANATO DEVE SER COMERCIALIZADO? 
 
(    ) Vendido para parentes e amigos 
(    ) Vendido na vizinhança  
(    ) Lojas e supermercados 
(    ) Mercado alternativo ou informal 
(    ) Feiras e eventos 
(    ) Organização de comércio justo 
(    ) Outros _____________________________________________________________ 
(    ) Não respondeu 
 
 
21. NA SUA OPINIÃO, OS MAIORES PROBLEMAS DO ARTESANATO SÃO: 
 
(    ) Comercialização 
(    ) Produção informal 
(    ) Falta de organização do artesão 
(    ) Falta de visão de mercado 
(    ) Necessidade de financiamento 
(    ) Matéria prima escassa  
(    ) Sistema de produção informal 
(    ) Não há preocupações com qualidade dos produtos 
(    ) Todos mandam no seu negócio, sem precisar se organizar 
(    ) Necessita de muitos recursos financeiros 
(    ) Outros _____________________________________________________________ 
(    ) Não respondeu 
 
 
 
II - TECNOLOGIA 
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22. O SEU PRODUTO ARTESANAL É DESENVOLVIDO A PARTIR DE: 
 
(     ) Resgate de técnicas tradicionais locais 
(     ) Utilização de técnicas tradicionais de outros locais do pais 
(     ) Introdução de novas técnicas 
(     ) Outras? Quais? _____________________________________________________ 

(     ) Não respondeu 

 
23. EM QUAIS DAS TIPOLOGIAS ABAIXO SE ENQUADRA O ARTESANATO 
QUE VOCÊ PRODUZ: 
 

MATÉRIA-PRIMA MINERAL VEGETAL ANIMAL MINERAL+VEGETAL
+ANIMAL 

(   ) Argila (   ) Fibras (   ) Couro  

(   ) Pedra (   ) Madeira (   ) Chifre e Osso  

 (   ) Casca e Semente (   ) Conchas e corais  

  (   ) Lã  

NATURAL 

  (   ) Penas e Plumas  

(   ) Metais (   ) Fio (   ) Couro (   ) Cera 

(   ) Vidro (   ) Tecido (   ) Fio de Seda (   ) Couro Sintético 

(   ) Gesso (   ) Borracha (   ) Lã (   ) Massa 

PROCESSADA 

(   ) Parafina   (   ) Parafina 

(   ) Metais (   ) Madeira (   ) Couro (   ) Couro Sintético 

(   ) Vidro (   ) Papel (   ) Lã  
RECICLÁVEL / 
REAPROVEITÁVEL 

(   ) Plástico (   ) Tecido   
 
 
24. AS TÉCNICAS QUE VOCÊ UTILIZA SÃO: 
 
(    ) Apenas do seu domínio  
(    ) Do domínio de uma família 
(    ) Do domínio da coletividade 
(    ) Transferidas de avós ou pais para filhos e netos 
(    ) Transferidas espontaneamente de um mestre para um indivíduo ou grupo 
(    ) Transferidas de forma induzida de um mestre para um indivíduo ou grupo 
(    ) Aprendidas em revistas ou em programas de televisão 
(    ) Técnicas oferecidas em cursos diversos 
(    ) Outros _____________________________________________________________ 
(    ) Não respondeu 
 
 
25. EM RELAÇÃO À ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO ARTESANAL EM 
GRUPO PREDOMINAM:  
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(    ) Ausência total de normas 
(    ) Normas formais 
(    ) Normas informais  
(    ) Normas eventuais 
(    ) Regras impostas 
(    ) Regras definidas em consenso 
(    ) Outros ____________________________________________________________ 
(    ) Não respondeu 
 
26. AS NORMAS OU ACORDOS FEITOS NO GRUPO RESULTAM EM: 
 
(    ) Definição informal de responsabilidades 
(    ) Definição formal de responsabilidade 
(    ) Não respondeu 
 
 
27. VOCÊ CONSIDERA NECESSÁRIO QUE O GRUPO TENHA UM LÍDER PARA 
QUE O TRABALHO DOS ARTESÃOS SEJA EFICIÊNTE? 
 
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não respondeu 
 
 
27.1 - Em caso positivo, o LÍDER DEVE: 

 

(    ) Buscar consensos 
(    ) Impor suas decisões 
(    ) Assumir o controle do grupo 

(    ) Compartilhar o controle com o grupo 

(    ) Definir a forma de produção e as características do produto 
(    ) Garantir que os pedidos sejam feitos e entregues 
 
 
28. PARA QUE A PRODUÇÃO SEJA CONTÍNUA, VOCÊ CONSIDERA QUE  
ALGUÉM DE FORA PRECISA CUIDAR  DOS INTERESSES DO GRUPO? 
 
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não respondeu 
 
 
29. O GRUPO SOZINHO PODE: 
 
(    ) Planejar os produtos 
(    ) Colocar o produto no mercado 
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(    ) Se responsabilizar pelo atendimento e entrega dos pedidos 
(    ) Administrar a compra de matéria-prima 
(    ) Administrar os recursos das vendas 
(    ) Não respondeu 
 
30. VOCÊ PERCEBE O ARTESANATO COM POTENCIALIDADE PARA 
INTEGRAR UMA CADEIA PRODUTIVA: 
 
(    ) Não 
(    ) Sim, se tiver a participação de outros profissionais 
(    ) Sim, se tiver a participação de instituições 
(    ) Sim, se vários artesãos se agregarem para o desenvolvimento de produtos. 
(    ) Não respondeu 
 
31. PARA MELHORAR A QUALIDADE DOS PRODUTOS E ACEITAR NOVAS 
INFORMAÇÔES, VOCÊ CONSIDERA O ARTESÃO: 
 
(    ) Resistente 
(    ) Sistemático 
(    ) Assistemático 
(    ) Pró-ativo 
(    ) Passivo 
(    ) Não respondeu 
 
 
32. VOCÊ CONSIDERA QUE AS RELAÇÕES ESTABELECIDAS NO GRUPO 
SÃO: 
 
(    ) Como em qualquer local de trabalho 
(    ) Diferente de outros empregos 
(    ) São equilibradas por um supervisor hierárquico  
(    ) São gerenciadas por um líder eleito 
(    ) São organizadas por um líder espontâneo  
(    ) Não respondeu 
 
 
33. NOS GRUPOS DE PRODUÇÃO ARTESANAL, QUE ATIVIDADES SÃO 
DESENVOLVIVIDAS: 
 
(    ) Articulação  
(    ) Planejamento  
(    ) Determinação de tarefas para produção 
(    ) Negociação  
(    ) Comunicação  
(    ) Aquisição de matéria prima 
(    ) Controle de pedidos e entregas 
(    ) Controle financeiro 
(    ) Não respondeu 
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34.  VOCÊ CONSIDERA QUE EXISTEM PADRÕES DE COMPORTAMENTO 
COMUNS A OUTRAS ORGANIZAÇÕES DE TRABALHO E QUE SE REPETEM 
NAS ORGANIZAÇÕES ARTESANAIS?  
 
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Em caso positivo, quais  _________________________________________________ 
(    ) Não respondeu 
 
 
 
 
 
III - ESCALA, SUSTENTABILIDADE OU TAMANHO 
 
 
35. QUANTAS PESSOAS ESTÃO ENVOLVIDAS COM A PRODUÇÃO 
ARTESANAL NO SEU GRUPO? 
 
Diretamente _________________ nº de pessoas 
Indiretamente________________ nº de pessoas 
(    ) Não respondeu 

 
 
36. VOCÊ ACREDITA QUE OS ARTESÃOS ATUAM COM O ARTESANATO 
APENAS PELA RENTABILDADE ECONÔMICA? 
 
(    ) Sim  
(    ) Não 
(    ) Não respondeu 
 
 
37. NA MAIORIA DAS VEZES VOCÊ PRODUZ ARTESANATO: 
 
(    ) Em grupo 
(    ) Individualmente 
(    ) Não respondeu 
 
 
37.1 - Se em grupo, COMO O GRUPO SE COMUNICA COM AS INSTITUIÇÕES DE 
FOMENTO AO ARTESANATO: 
 
(    ) De forma pró-ativa 
(    ) De forma passiva 

(     ) Resistente 

(     ) Indiferente  
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38. O TRABALHO DO ARTESÃO CONTRIBUI PARA MELHORAR AS 
RELAÇÕES FAMILIARES E DE VIZINHANÇA?  
 
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Indiferente 
(    ) Não respondeu 
 
 
39. VOCÊ CONSIDERA QUE O NÚMERO DE PARTICIPANTES DO GRUPO DE 
ARTESANATO SOFRE ALTERAÇÃO FREQUENTE? 
 
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não respondeu 
39.1 - Em caso positivo, A ROTATIVIDADE DE ARTESÃOS: 
 
(    ) É uma vantagem, pois permite a renovação do grupo 
(    ) É uma desvantagem, pois gera descontinuidade na produção 
(    ) Não interfere 
(    ) Outros_____________________________________________________________ 
 
 
40. A ROTATIVIDADE NOS GRUPOS DECORRE DE: 
 
(    ) Perda do interesse pelo artesanato 
(    ) Frustração com  a falta de lucratividade 
(    ) Frustração com a pouca aceitação do produto 
(    ) Incapacidade de fazer uma produto ¨comprável¨. 
(    ) Conflitos internos no grupo 
(    ) Preferem trabalhar sozinhos 
(    ) Pressões familiares para abandonar o artesanato 
(    ) Não respondeu 
 
 
41. VOCÊ ACHA QUE O TRABALHO COM ARTESANATO PODE: 
 
(   ) Melhorar as relações entre as pessoas 
(   ) Favorecer a reciprocidade 
(   ) Não altera o comportamento das pessoas 
(   ) Não respondeu 
 
 
42. O TRABALHO DO ARTESÃO CONTRIBUI PARA FORTALECER OS ELOS 
SOCIO CULTURAIS DA COMUNIDADE?  
 
(    ) Sim 
(    ) Não 
(    ) Não respondeu 
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43. QUE VALORES PREDOMINAM NAS RELAÇÕES DO GRUPO? 
 
(    ) Impessoais 
(    ) Pessoais 
(    ) Ajuda mutua 
(    ) Confiança 
(    ) Desconfiança 
(    ) Indiferença  
(    ) Reciprocidade e troca 
(    ) Não respondeu 
 
 
 
44. VOCÊ CONSIDERA QUE O ESPAÇO EM QUE SÃO DESENVOLVIDAS AS 
ATIVIDADES ARTESANAIS: 
 
(    ) Permite a aproximação das pessoas 
(    ) Induz ao afastamento 
(    ) Indiferente  
(    ) Não respondeu 
 
 
45. NA SUA OPINIÃO, O TRABALHO ARTESANAL CONTRIBUI PARA A 
MELHORIA DAS RELAÇÕES SOCIAIS: 
 
(    ) No território 
(    ) Na família 
(    ) Na comunidade 
(    ) Indiferente 
 
 
46. O QUE VOCÊ ACHA DA PRODUÇÃO ARTESANAL? 
 
(    ) Aproxima as pessoas e aumenta os vínculos afetivos. 
(    ) Aproxima as pessoas e aumenta o bem-estar 

(    ) Afasta as pessoas 

(    ) Indiferente 
(    ) Não respondeu 
 
 
 
IV – COGNIÇÃO 
 
 
47. QUANTO À ESCOLARIDADE DO ARTESÃO:   
(   ) Sem escolaridade 
(   ) Nível fundamental: ____________________ 
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(   ) Nível médio ______________ (formação geral) 
(   ) Formação técnico profissionalizante. Qual _________ 
(   ) Nível Superior incompleto 
(   ) Nível superior completo. Curso:_______ 
   
   
48. POSSUI PÓS-GRADUAÇÃO?  
 
(    ) Sim     
(    ) Não    
(    ) Não respondeu 
 
 
 
 
 
48.1 - Caso positivo, qual?  
(    ) Extensão    
(    ) Especialização     
(    ) MBA 
(    ) Mestrado                     
(    ) Doutorado 
 
49. QUE VISÃO O ARTESÃO TEM DA SOCIEDADE E DA VIDA? 
 
(    ) Competitiva                        
(    ) Descrente 
(    ) Humana e Fraterna  
(    ) Acha que pode contribuir para um mundo melhor 
(    ) Solidária      
(    ) Nunca pensou 
 
50. QUAIS OS MÉTODOS UTILIZADOS COM MAIOR FREQUÊNCIA PARA A 
APRENDIZAGEM DAS TÉCNICAS E HABILIDADES ARTESANAIS? 
 
(    ) Através de consultores e instrutores 
(    ) Através do compartilhamento de experiências entre artesãos 
(    ) Através da utilização de um artesão como mestre, por dominar técnicas tradicionais 
(    ) Através da utilização de um artesão como mestre, por dominar técnicas modernas 
(    ) Através de revistas e cursos avulsos 
(    ) Não respondeu 
 
51. QUAIS SÃO AS SUAS FONTES DE INPIRAÇÃO PARA O ARTESANATO? 
 
(    ) Arte 
(    ) Mito ou  religião 
(    ) História 
(    ) Simulação da sua realidade cotidiana e social 
(    ) Conhecimento formal 
(    ) Matéria prima existente na sua localidade 
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(    ) Experiência existencial 
(    ) Não respondeu 
 
 
52. QUE VALORES VOCÊ CONSIDERA ORIENTADORES DAS ATIVIDADES 
DO ARTESÃO? 
 
(    ) Busca por ocupação do tempo 
(    ) Busca de lucro 
(    ) Sobrevivência 
(    ) Inserção produtiva 
(    ) Afetividade 
(    ) Solidariedade 
(    ) Preocupação com a comunidade 
(    ) Preocupação com o território e meio ambiente 
(    ) Não respondeu 
 
 
V - ESPAÇO E RELACIONAMENTO 
 
 
53. NA PRODUÇÃO ARTESANAL COLETIVA, OS GRUPOS: 
 
(    ) Trabalham em espaço cedido por alguma instituição: 
(    ) Disponibilizam sua residência para o trabalho do grupo 
(    ) Trabalham apenas na sua residência 

(    ) Trabalham em casa e participam de encontros em espaço institucional 

(    ) Espaço alugado 
 
 
54.  EM RELAÇÃO AO HORÁRIO DE TRABALHO 
 
(    ) cumprem carga horária como num trabalho formal 
(    ) não se preocupam em estabelecer horário de trabalho 
(    ) estabelecem horário de acordo com a sua conveniência  
 
 
55. NO CASO DO ARTESÃO TRABALHAR INDIVIDUALMENTE, ONDE ELE 
DESENVOLVE SUAS ATIVIDADES? 
 
(    ) em casa 
(    ) em espaço público 
(    ) em espaço especialmente preparado por ele para a atividade 
(    ) na Associação 
(    ) na Cooperativa 
(    ) Não respondeu 
 
 
56. O ESPAÇO EM QUE AS ATIVIDADES SÃO DESENVOLVIDAS: 



 

 

179

 
(    ) Contribui para o aumento da produção 
(    )  Provoca constrangimento e incomodo  
(    ) Aumenta as tensões entre as pessoas 
(    ) Permite um relacionamento mais amigável e saudável 
(    ) Estimula a hostilidade 
(    ) Não respondeu 
 
 
57. VOCÊ CONSIDERA QUE O ESPAÇO EM QUE SÃO DESENVOLVIDAS 
ATIVIDADES ARTESANAIS TEM ALGUM IMPACTO: 
 
(    ) Sobre você 
(    ) Sobre o grupo 
(    ) Indiferente 
(    ) Não respondeu 
 
58. O ESPAÇO PARA A REALIZAÇÃO DA SUA ATIVIDADE ARTESANAL: 
 
(    ) Afeta a privacidade 
(    ) Combate a Solidão 
(    ) Promove a aproximação entre as pessoas 
(    ) Prejudica a convivência 

(    ) Não respondeu 

 

 

 

VI – TEMPO 

 

 

59. QUAIS OS HORÁRIOS EM QUE, NORMALMENTE, VOCÊ TRABALHA COM 
ARTESANATO? 
 
(    ) manhã 
(    ) tarde 
(    ) noite 
(    ) a qualquer momento 
(    ) eventualmente 
(    ) Não respondeu 
 
 
60. VOCÊ PERCEBE O ARTESANATO COMO UMA ATIVIDADE: 



 

 

180

 
(    ) Individual e autônoma 
(    ) Familiar 
(    ) Com possibilidade de agregação da vizinhança 
(    ) Com possibilidade de agregação de outras pessoas da comunidade 
(    ) Não respondeu 
 
 
61. O QUE VOCÊ ACHA DA PRODUÇÃO ARTESANAL: 
 
(    ) Estimula a convivência 
(    ) Aumenta o nível de confiança entre as pessoas 
(    ) As pessoas são mais sinceras 
(    ) A posição social é indiferente 
(    ) A posição social é relevante 
 
 
62. QUANTO A SITUAÇÃO ECONÕMICA, OS ARTESÃOS: 
 
(    ) Conjugam a atividade artesanal com outras atividades informais 
(    ) Conjugam a atividade artesanal com outras atividades formais / profissionais 
(    ) Desenvolvem o artesanato nos intervalos das atividades domésticas 
(    ) Outra------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 


