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saber será a maior das futilidades.” 

Gilberto Freyre (1900-1987) 

 
 
 
  



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

©2017 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação  

Resumo 

O presente trabalho visou delinear o perfil dos artesãos e descrever os modelos, 
materiais e técnicas utilizadas na elaboração dos produtos artesanais 
comercializados nas feiras de artesanato das cidades de Guaratinguetá e Lorena, 
municípios da sub-região três da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte (RMVPLN); e a prospecção e análise de laboratórios de design e artesanato 
atuantes, em âmbito nacional, associados ou não às instituições acadêmicas e 
organizações sociais de promoção do artesanato e design, como subsídio à 
implantação de Laboratório de Desenvolvimento de Produtos Artesanais no contexto 
institucional da graduação do curso de Design e dos programas da pós-graduação 
no Centro Universitário Teresa D`Ávila (UNIFATEA) em Lorena, São Paulo. Como 
metodologia empregou-se a pesquisa bibliográfica e documental; exploração em 
campo com estratégias mistas para coleta de dados e aplicação de questionário 
aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, e, para a análise de resultados utilizou-
se a ferramenta Strengths, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT). Como 
resultado verificou-se um percentual expressivo para o artesanato de segmento 
têxtil, além de elementos que demonstram potencial de valorização territorial e 
turístico. Espera-se que com a aproximação, e intensificação dessa interação entre a 
universidade e a comunidade artesã, possam minimizar os impactos sociais e 
ambientais, capacitar os profissionais no beneficiamento das matérias e 
produtos, compor parceria com os atuais Laboratórios de Ergonomia, Materiais, 
Textura e Modelagem, e Design de Joias no Centro UNIFATEA, promovendo a 
pesquisa, divulgando conhecimento e promovendo o comércio justo, colaborando 
para o desenvolvimento sustentável da cidade e região. Inserido na linha de 
pesquisa Inovação e Empreendedorismo, esta pesquisa, coopera com a missão 
institucional na ampliação e fortalecimento das atividades de Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 
 
Palavras-chave: Design e artesanato. Sustentabilidade. Território. Inovação. 
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Abstract 
 
The current work aimed at drawing the prifle of hadcraftsmen and describe the 
patterns, materials and techniques utilized in the elaboration of hadcrafts products 
traded in hadcrafts market of Guaratingueta and Lorena towns, municipals of the 
subregion three of the metropolitan region of Vale do Paraiba and Litoral Norte 
(MRVPLN); and the prospection and analyzes of design laboratories and acting 
handcrafts, in national scope, associated or not with academic institutions and social 
organization of design and handcrafts promotion, as subsidy to implement 
Laboratories of Development of Habdscraft Products in the institutional context of 
undergradutaion of the Design Course in Centro Universitario Teresa D’Avila 
(UNIFATEA) in Lorena, São Paulo.   As methodology it was used the bibliographic 
and documental research; field exploitation with mixed strategy to collect data and 
apply a questionnaire   approved by the ethics and Research Committee, and, to 
analyze the results, it was used  Strengths, Weakness, Opportunities and Threats 
tool (SWOT). As a result it was verified na expressive percentage for the hadcrafts of 
the textile segment, besides the elements which demonstrate the potential  além de 
elementos que demonstram potential of territorial valorization and tourism. It is 
expected that with the approach, and intensification of this interaction between the 
university and the handcrafts community, can minimize the social and environmental 
impacts, enabling professionals in benefits of the materials and products, 
establishing partnership with current laboratories of Ergonomy, Materials, Texture 
and Modeling, and Jewelry Desing at UNIFATEA, promoting the research, 
disseminating knowledge and promoting the fair trade, collaborating  with the 
sustainable development of the town and the region. Inserted into the line of research 
innovation and Entrepreneurship, this research cooperates with the institutional 
mission in the expansion and strengthening of activities of teaching, research and 
extension. 
 
Key words: Design and handcrafts. Sustainability. Territory. Innovation 
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Glossário 
 
A fim de propiciar melhor entendimento da proposta, o significado empregado neste trabalho 

aos termos Artesão, Mestre artesão, Artesanato e a toda tipologia do setor, está baseado 

nas definições adotadas pela publicação do Governo Federal Base Conceitual do 

Artesanato (BCA), tornada pública pela Portaria SCS/MDIC n 29, de 5 de Outubro de 2010. 

Neste mesmo documento estão listados 52 tipos de produção artesanal com suas técnicas 

(BCA, 2012).  Os conceitos enunciados acima se transcrevem explicitamente a seguir: 

 

ARTESÃO: É o trabalhador que de forma individual exerce um ofício manual, transformando 

a matéria-prima bruta ou manufaturada em produto acabado. Tem o domínio técnico sobre 

materiais, ferramentas e processos de produção artesanal na sua especialidade, criando ou 

produzindo trabalhos que tenham dimensão cultural, utilizando técnica predominantemente 

manual, podendo contar com o auxílio de equipamentos, desde que não sejam automáticos 

ou duplicadores de peças (BCA, p. 11). 

 

MESTRE ARTESÃO: Indivíduo que se notabilizou em seu ofício, legitimado pela 

comunidade que representa e/ou reconhecido pela academia, destacando-se através do 

repasse de conhecimentos fundamentais da sua atividade para novas gerações (BCA, p. 

11). 

 

ARTESANATO: Compreende toda a produção resultante da transformação de matérias-

primas, com predominância manual, por indivíduo que detenha o domínio integral de uma ou 

mais técnicas, aliando criatividade, habilidade e valor cultural (possui valor simbólico e 

identidade de cultural), podendo no processo de sua atividade ocorrer o auxílio limitado de 

máquinas, ferramentas, artefatos e utensílios (BCA, p. 12). 

 

PRÁTICA ARTESANAL SIMBÓLICA: “Atividade que mantém algumas especificidades que 

o singulariza no rol dos artefatos confeccionados artesanalmente entre elas temos: seriação 

em pequena escala, tradição no modo de fazer sustentada pelo sentimento de pertença a 

um determinado território, utilização de recursos materiais típicos da região, transmissão dos 

saberes a respeito da prática material através da oralidade” (DIAS FILHO, C.S. 2009, p. 2).
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1. Introduçaõ  
O consumo de produtos artesanais regionais é de forte ligação emocional 

(talvez pelas informações ancestrais imanentes) e tem se enfraquecido face à 

competitividade do valor cobrado por semelhantes formatos vendidos no Brasil, 

muitas vezes confeccionados nos países asiáticos, à custa de mão de obra barata. 

Segundo Santos (2004), há três fases pelas quais o artesanato passou, 

considerando a história do relacionamento do artefato artesanal com a sociedade. 

No século XVIII a industrialização subjugou o processo artesanal, que só era capaz 

de fornecer produtos para uma pequena comunidade. Com o processo industrial, 

atendendo à produção em massa, o saber do artesão foi considerado rudimentar e 

obsoleto. Na segunda metade do século XIX, os utilitários artesanais, logo 

desprovidos de sua função, ganham valor estético decorativo, denominados de 

objetos rústicos. Por fim, o terceiro momento desse processo que se estende à 

atualidade, conforme textualmente referiu Santos (2004, p. 120): 
Contraditoriamente, o processo torna-se mais intenso nas últimas 
décadas do século XX em meio à globalização que tudo massifica. Na 
sociedade planetária, os objetos elaborados um a um, pelas mãos dos 
artífices, passam a ser valorizados justamente pela simbologia e pelas 
histórias que lhe são inerentes e que os distinguem da padronização 
monótona dos produtos fabricados em massa. Essa valorização, em 
escala global, da criatividade e dos saberes da população mais 
simples reflete-se no atual resgate do artesanato paulista, depois de 
cinco séculos de existência e um longo período de declínio.  

 
Conscientes do potencial da produção artesanal e da atual situação em que 

se encontra o artesanato local, em uma perspectiva de resgate e crescimento, 

apontado pelos resultados da Economia Criativa no Estado, demonstrados pelas 

Políticas e ações de 2011 a 2014 - Plano da Secretaria da Economia Criativa 

(PSEC), propõe-se a implantação de um espaço onde possam ser revitalizados os 

produtos gerados por essas práticas, quando identificada alguma dificuldade na sua 

produção ou comercialização. 

Para alcançar esse desenvolvimento entendeu-se que a criação de um Laboratório 

que considere o trabalho colaborativo, tendo no designer o elo entre os diferentes 

saberes, é pertinente e necessária. E que, em sinergia com o artesão, apoiados por 

uma equipe multidisciplinar, este possa estabelecer e testar modelos atualizados 
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para os produtos, objetos de sua criação, com enfoque na inovação, 

sustentabilidade ambiental e social, promovendo a economia criativa. 

Se a adaptação aos processos tecnológicos contemporâneos é condição a 

que todos os profissionais estão propensos, o grande desafio do laboratório será 

propor a inovação de produtos, sustentando os valores atribuídos pelo seu autor, o 

artesão.  

O tema modernização do artesanato foi debatido e desmistificado, como se observa 

num comentário do designer e professor Barroso Neto (2007, p. 23): 
A adequação do artesanato às mudanças tecnológicas, ou as 
expectativas de consumo, não são modos de descaracterizá-lo, uma 
vez que é impossível preservar completamente artesãos e artista das 
influências em constante mudança do mercado. Restringir o acesso 
do artesão a novas tecnologias (sendo tecnologia qualquer ferramenta 
ou processo de fabricação, não apenas os de ponta), não significa 
acabar com o artesanato autêntico, uma vez que autenticidade está 
na forma singular que cada artista ou artesão expressa sua percepção 
do mundo. O acesso a novas tecnologias pode, sim, melhorar as 
atividades artesanais, facilitando e agilizando as tarefas do artesão, 
porém nunca será capaz de modificar sua forma de pensar. A 
inserção de uma nova tecnologia, entretanto, deve vir precedida de 
uma reflexão sobre o impacto que trará à produção. 

 

Normalmente, concebidos com poucos componentes, os produtos artesanais 

são classificados como de baixa complexidade, o que não os isenta, sendo objetos, 

por vezes, funcionais, de serem ergonômicos e atenderem às exigências de 

certificação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

(IBAMA), quanto ao uso de matérias-primas naturais permitidas e do Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), quando se trata de 

brinquedos, por exemplo. Assim, informam as cooperativas e associações como a 

Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades (SUTACO), por exemplo, em 

seu site ou vídeos pelo YouTube. 
Considerando que estamos tratando de capacitação de profissionais do 

design e do artesanato, este trabalho pretendeu amparar e promover essa interação 

de profissionais e se espera, portanto, que a universidade e a comunidade 

consigam: 

 

http://www.inmetro.gov.br/
http://www.inmetro.gov.br/
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• Ampliar e fortalecer as atividades de ensino e pesquisa, integrando projetos 

nas áreas de Design do produto, Eco design e disciplinas afins; 

• Gerar insumos para publicações e apresentação de trabalhos para a 

revalorizar e socializar tecnologias;  

• Promover do design e suas interfaces com a comunidade local a elevação de 

inovação social, indiretamente;  

•  Fomentar parcerias com empresas e outras universidades;  
•  Incentivar o desenvolvimento econômico, sustentável da cidade e região. 

 

1.1 Justificativa e diagnóstico da situação-problema  
As motivações para este estudo de mercado visando subsidiar a implantação 

do Laboratório de Desenvolvimento de Produtos Artesanais partiram da questão de 

se trabalhar com o que se considera a origem do design - o artesanato, e por poder 

atender uma demanda percebida informalmente, e que depois se confirmou, da 

necessidade de desenvolvimento sustentável de um grupo de artesãos da cidade de 

Guaratinguetá e Lorena. 

Questionaram então se atividades produtivas que têm como função principal 

um produto artesanal com valor cultural agregado e que poderia sofrer uma 

adequação às exigências de mercado do mundo contemporâneo, sem que se 

perdesse a identidade da proposta original. E, se, em caso positivo, haveria a 

possibilidade da ação do designer ser o elo entre os diferentes saberes e, em 

sinergia, estabelecerem um modelo contemporâneo para o produto resultante dessa 

interação?  

Assim, observando que a transformação social é menos tangível que a do 

impacto econômico propiciada, mas não menos importante, em sua obra Design + 

Artesanato, Borges1 (2011) cita casos cujos artesãos puderam realizar pequenos 

sonhos, como uma viagem para conhecer o mar, ou solucionar problemas de saúde 

ou como a primeira ida ao dentista. Esses e mais outros casos colhidos na Paraíba, 

são informações interessantes de se abordar sobre a realidade na Região 

                                                        
1 Borges, Adélia é jornalista, curadora especializada em design, professora de história do design e 
autora de livros. 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

©2017 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação                     12 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN), pois neste ponto, por 

meio de práticas no setor criativo, encontram-se a inovação e os avanços sociais. 

Preocupados, também, com o perfil descaracterizado da identidade do design 

brasileiro, vários estudiosos percebem na revitalização do artesanato uma solução 

de recuperação do que foi perdido sob os efeitos negativos da globalização, cuja 

massificação de produtos criou tantos objetos insignificantes e desnecessários. 

Neste sentido colabora Borges (2016) ao propor o curso Design e Brasilidade2 que 

explorou o histórico da busca da brasilidade e seus diferentes caminhos com ênfase 

especial à aproximação entre design e artesanato. Ressaltamos que essa ação de 

revitalização do artesanato nos fez pensar no quanto, nesta ocasião, a implantação 

do Laboratório de Desenvolvimento de Produtos Artesanais será favorável tanto aos 

artesãos da região quanto aos estudantes do curso de Design do Centro 

Universitário Teresa D`Ávila, localizada em Lorena, município da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN3), na sub-região 34. 

O UNIFATEA é uma instituição de ensino superior que oferece curso de 

graduação e mestrado profissional em Design Tecnologia e Inovação PPG - DTI, ao 

qual este trabalho destina-se para obtenção de titulação acadêmica. Compete ainda 

mencionar que o estudante recebe das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Design a seguinte orientação formativa, aprovada pela resolução 

do CNE/Câmara Nacional de Educação Superior nº 5, em oito de março de 2004, 

em seu Art. 3º da resolução 5: 
O curso de graduação em Design deve ensejar como desejado do 
formando, capacitação para a apropriação do pensamento reflexivo e 
da sensibilidade artística, para que o designer seja apto a produzir 
projetos que envolvam sistemas de informações visuais, artísticas, 

                                                        
2 Curso ocorrido no mês de agosto de 2016 no SESC SP. e com a participação da pesquisadora 
deste trabalho como ouvinte. 
3 “A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte foi criada em 2012 e é integrada por 39 
municípios, divididos em cinco sub-regiões. São eles: Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Caçapava, 
Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Canas, Caraguatatuba, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, 
Igaratá, Ilhabela, Jacareí, Jambeiro, Lagoinha, Lavrinhas, Lorena, Monteiro Lobato, Natividade da 
Serra, Paraibuna, Pindamonhangaba, Piquete, Potim, Queluz, Redenção da Serra, Roseira, Santa 
Branca, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São José do Barreiro, São José dos 
Campos, São Luís do Paraitinga, São Sebastião, Silveiras, Taubaté, Tremembé e Ubatuba.” 
(EMPLASA, https://www.emplasa.sp.gov.br/RMVPLN). 
4  Sub-Região 3: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, 
Potim e Roseira. (EMPLASA, https://www.emplasa.sp.gov.br/RMVPLN). 
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estéticas culturais e tecnológicas, observados o ajustamento histórico, 
os traços culturais e de desenvolvimento das comunidades bem como 
as características dos usuários e de seu contexto socioeconômico e 
cultural. 

 
Em seu livro Design e Artesanato, Borges (2011, p. 31) nos alerta:  

A institucionalização do Design no Brasil foi feita a partir da ruptura 
com o saber ancestral manifesto em nossa cultura material [...] a 
criação das primeiras faculdades de design ocorreu de costas 
inteiramente virada à cultura material local.  

 
Deste modo, tanto os saberes institucionalizados pelo Design como os não 

institucionalizados, que detêm nossos artesãos, muito têm a acrescentar para a 

formação dos futuros designers que deverão contribuir para o desenvolvimento 

social e econômico de todos, pois se espera, na sua atuação, tornar os produtos 

mais significativos e assim, mais competitivos neste mercado tão massificado. 

Se a produção manual houvesse caminhado paralelamente, teria favorecido 

os processos de modernização de produção, ofertando produtos necessários, 

significativos e sustentáveis. É claro que a industrialização é importantíssima, mas 

acreditamos que é possível resgatar o que se perdeu em conhecimentos e valores. 

Hoje, com os efeitos da globalização, faz-se necessário resgatar os benefícios 

sustentáveis, econômicos e sociais, fortalecendo-os pela identificação com o local 

da produção e valorizando o nosso território, com suas características e 

necessidades peculiares (KRUCKEN, 2009).  

De tal maneira, nada mais expressivo do que, aproximar os artesãos à 

comunidade acadêmica, e vice-versa, proporcionando o diálogo e a permuta de 

tecnologias, pois tanto o desenvolvimento do artesanato quanto a inovação 

industrial, surgida dos saberes artesanais, são reconhecidas por vários autores, 

referências nesta pesquisa, como positivas. Sendo assim, os artesãos poderão 

compartilhar da infraestrutura, ciência e tecnologias disponíveis na universidade 

para promover o seu produto sem descaracterizá-lo. 

Ao propor este projeto, evidencia-se que as atividades produtivas que têm 

como função principal um produto artesanal com valor cultural agregado, podem 

sofrer adequação às exigências de mercado contemporâneo, sem que se perca a 

identidade da proposta original. Entende-se que a criação de um laboratório que 

considere o trabalho colaborativo, tendo no designer o elo entre os diferentes 
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saberes e que - em sinergia com o artesão e apoiados por uma equipe 

interdisciplinar - possa estabelecer e testar soluções funcionais, ergonômicas e 

sustentáveis para os produtos analisados, com o enfoque na inovação e 

sustentabilidade sócio ambiental, promovendo a economia criativa5. 

Sabendo da existência da Casa do Artesão em Guaratinguetá e de feiras de 

artesanato realizadas nas cidades de Aparecida, Guaratinguetá e Lorena, foi feita 

uma primeira visita, de modo informal, para observar os artefatos, seus produtores e 

pedir informações sobre como participar. Nas visitas foram observados os produtos, 

materiais e processos descritos no Quadro 1. 
Quadro 1- Artesanato local 
PRODUTO MATERIAIS PROCESSOS 
Almofadas Aço sae 1010 / Arame bordado 
Boneca Bambu crochê 
Bijuterias Barbante fuxico 
Bolsas Biscuit ponto-cruz, 
Cabides Etil Venil Acetato (EVA) tricô 
Camisetas Gesso Cartonagem6. 
Cadernos Papéis: jornal, palha Decoupagem7. 
Chaveiros Plástico Entalhe 
Chinelos, Madeira, Medium Density Fiberboard MDF Moldagem 
Flores Resina adesiva  Modelagem. 
Nécessaire Tecidos: seda, pelúcia feltro Patch-apliquè8 
Utilitários térmicos,  Patchwork9. 
Pano de prato  Pintura 
Tapetes  Pirografia10. 

Tapeçaria em tear 
Fonte: Adaptado de caderno de campo (2016)  

 

                                                        
5 Economia do intangível, do simbólico, que se nutre de domínios criativos geradores de bens e 
serviços que resultam em produção de riqueza cultural, econômica e social (Sebrae, 2016). 
6 “A técnica de cartonagem permite modificar e criar diversos objetos decorativos e utilitários com 
papelão, papel, cartão ou outros tipos de papéis grossos” (BCA, 2012) 
7 Técnica em que se cobre uma superfície com recortes de papel. 
8 Técnica de colagem de tecido sobre tecido que utiliza cola à prova d`água. 
9  “É a técnica que une retalhos de tecidos costurados à mão ou a máquina. Os trabalhos 
com patchwork sempre envolvem uma sobreposição de três camadas com retalhos unidos por 
costura e manta acrílica criando um efeito acolchoado” (BCA, 2012). 
10 “Técnica de gravar desenhos a fogo sobre couro, madeira e outros tantos materiais - com o 
emprego de um pirógrafo (aparelho elétrico para gravação por meio do calor) ou ferro em brasa” 
(BCA, 2012). 
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Observou-se que os materiais e técnicas, em sua maioria, são variados e 

refletem processos ensinados por mídias atuais diversas: TV, revistas e internet. 

Pouco se viu dos produtos ditos “produto local”, expressão citada por Krucken (2009, 

p.32) para traduzir o termo em língua francesa: terroir11, que se refere ao produto 

ligado ao território. No caso, ao tratar-se do Vale do Paraíba, pouco se viu de 

técnicas indígenas e africanas e uso de matéria prima natural.  

Em outro momento, foi aplicado um questionário para ampliação e 

oficialização desses dados observados que constam como um dos objetivos 

específicos da pesquisa. 

A criação de um laboratório instalado no UNIFATEA poderá, como hipótese, 

colaborar e ser beneficiado pelos frutos pedagógicos proporcionados aos cursos de 

graduação e pós-graduação, especialmente na área do Design.  

Ademais, prevendo as possibilidades a que estão sujeitas as atualizações, 

apresentamos a nomenclatura sugerida pelas Diretrizes para coleta e interpretação 

de dados sobre inovação (MANUAL DE OSLO, 2014, p. 121) que são: 

Para inovações de produto as possibilidades de uso de:  

• novos materiais;  

• novos produtos intermediários;  

• novas peças funcionais;  

• uso de tecnologia radicalmente nova;  

• novas funções fundamentais (novos produtos fundamentais). 

E quanto às inovações de processo:  

• novas técnicas de produção;  

• novas características organizacionais (introdução de novas 

tecnologias);  

• novo software profissional.  

O Centro Unifatea possui a instalação de três Laboratórios que podem atuar de 

forma integrada e colaborativa. São eles: 
                                                        
11  “A principal diferença entre o produto local e o de terroir reside no conteúdo simbólico, que 
desempenha um papel crucial na ligação cognitiva do consumidor com o produto. Ambos os 
conceitos englobam o capital ambiental, o capital social, o capital cultural e o capital institucional, 
porém, somente o terroir incorporaria o capital simbólico.” Citado no livro de Krucken Fonte: Brunori 
(apud Amilien, 2005).  
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• Laboratório de Ergonomia; 

• Laboratório de Materiais, Textura e Modelagem; 

• Laboratório de Joias, todos no UNIFATEA  

 O Plano de Desenvolvimento Institucional do UNIFATEA (2013, p. 21), no que 

diz respeito à Missão da instituição, assegura que: “Por ser Instituição de Educação 

Superior, assume as finalidades da Educação Superior no Brasil e a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão”.  
 Dentre a organização das Políticas de Ensino listada em dezenove objetivos 

temos, no décimo segundo, a meta de: [...] “propiciar reflexão e diálogo sobre as 

políticas de ensino da Instituição, em face das necessidades sociais, da concepção dos 

cursos oferecidos, da organização curricular e do perfil de formação do egresso desejados.” 

(p.30) 

Quanto às Políticas de Pesquisa, esta deve estar dentre outras colocações: 
[...] “voltada ao entendimento e atendimento das demandas sociais nas áreas de saúde, 
educação, cultura, meio ambiente e problemática urbana.” (p.31) 

 
 No que diz respeito às Políticas de Extensão: “o Centro UNIFATEA entende 

que a ação extensionista deve ser consequência das atividades de ensino e 

pesquisa” (p. 33).  

Portanto, se implantado, o Laboratório de Desenvolvimento de Produtos 

Artesanais contribuirá com a Missão Institucional do UNIFATEA e com as Políticas 

de Ensino, Pesquisa e Extensão. “O Laboratório é o local de trabalho do discente” 

(KINDLEIN, 2014, p. 115). 
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2. Objetivo  

2.1 Objetivo geral: 

O presente trabalho visa conhecer e caracterizar a produção artesanal das 

cidades de Guaratinguetá e Lorena, como subsídio à implantação de Laboratório de 

Desenvolvimento de Produtos Artesanais no contexto institucional da graduação do 

curso de Design no Centro Universitário Teresa D`Ávila (UNIFATEA). 

2.2 Objetivos específicos: 

• Delinear o perfil dos artesãos que comercializam seus trabalhos em espaços 

próximos ao Centro UNIFATEA;  

• Apresentar os produtos comercializados nas feiras de artesanato, pelos 

artesãos, nas regiões de Guaratinguetá e Lorena;  

• Descrever os modelos, materiais e técnicas utilizadas na elaboração dos 

produtos artesanais; 

• Identificar as competências do Designer segundo as diretrizes do Ministério 

da Educação e Cultura (MEC) e do Projeto Pedagógico do Curso de Design 

do UNIFATEA - Lorena.  

• Analisar os modelos de laboratórios similares no Brasil. 

 

3. Contribuição do trabalho  
A pesquisa subsidiou a identificação do perfil dos atuais artesãos que ocupam 

as feiras de final de semana, na praça central das cidades citadas, usuários em 

potencial do laboratório, caso implantado e também informou sobre os tipos de 

artefatos produzidos, suas metodologias de trabalho e matérias primas e processos 

utilizados, além de verificar como as peças estão sendo comercializadas e as 

expectativas profissionais dos artesãos. 

 
4. Delimitação do estudo 
 

Os estudos se restringiram às cidades de Guaratinguetá e Lorena. Em 

princípio, a cidade de Aparecida também participaria da pesquisa, mas não houve 

adesão suficiente por parte dos artesãos. 
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O UNIFATEA, sede para a implantação de um Laboratório de Atualização de 
Produtos Artesanais, localiza-se na cidade de Lorena, SP, na sub-região 3 da 
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN). A Figura 1 
destaca a sua localização. 
 
Figura 1: Localização da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte no Estado de São Paulo  

 
 

Fonte: ABREU12 (2006)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
12  Map locator of São Paulo's Vale do Paraíba Paulista mesoregion. Disponível em:  
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Vale_do_Para%C3%ADba_Paulista#/media/Fil
e:SaoPaulo_Meso_ValedoParaibaPaulista.svg > Acesso em: 11 fev. 2017. 
 
 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

©2017 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação                     19 

 
Figura 2: Localização das cidades de Guaratinguetá e Lorena no contexto da sub-
região 3 da RMVPLN 

 

Fonte: Emplasa (2016) 

 

5. Fundamentação teórica 
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Fundamentação teórica para conceituação dos temas e seus autores: 

Artesanato: Setubal (2004), Santos (2004), BCA (2012) nos quais estão listados e 

comentados 52 tipos de produção artesanal com suas técnicas, além de toda a 

tipologia sobre práticas artesanais. Artesanato e Design: Borges (2011). 

Metodologias de projeto em Design: Pazmino (2014); Design e Território: Krucken 

(2009). Grupo social e vale do Paraíba: Pasin (1988 e 1992), além dos conteúdos 

provenientes do UNIFATEA, como Missão Institucional e Políticas de Ensino, 

Pesquisa e Extensão; Projeto Pedagógico Institucional (PPI) 2011-2013; Projeto 

Pedagógico do PPG-DTI FATEA; Plano Pedagógico do Curso (PPC) de Design 

(2011-2013). Sites dos Orgãos do Governo: Ministério do Meio Ambiente e Ministério 

da Cultura; e sites de Orgãos Privados como Sebrae etc. e de Universidades. 

Regimento Interno dos artesãos de Guaratinguetá – Secretaria de Cultura de 

Guaratinguetá. Regimento interno da ARTEL – Lorena. 
 
 
 
 

6. Plano de desenvolvimento do projeto  
 

6.1 Roteiro da pesquisa 
 
• A observação da experiência artesanal, conhecendo os locais de venda de 

artesanato da região e pessoas ligadas ao setor. 

• A investigação do contexto sobre o tema Design e Artesanato, com visita e 

apreciação de eventos acontecidos em São Paulo e Rio de Janeiro, no 

período de 2015 a 2017.  

• Embasamento teórico e estudo dos laboratórios de design e organizações 

que fomentam o artesanato e design no Brasil. 

• Enquete: elaboração, aprovação, aplicação, tabulação e análise dos 

resultados. 

• Discussões finais e Projeções. 

 

7. Metodologia 
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Os métodos aplicados para este estudo foram: a pesquisa bibliográfica e 

documental, a exploração em campo relativa à participação em eventos e aplicação 

do questionário para os artesãos que comercializam seus trabalhos nas feiras de 

artesanato próximas ao Centro UNIFATEA, como ilustra a Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Metodologia da pesquisa 
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Fonte: Autora da pesquisa (2017) 

 
7.1. Prospecção e análise de laboratórios de Design e Artesanato 
 
Para a escolha dos laboratórios foram consultados, via internet, o site de vinte 

e uma universidades de design do Brasil com avaliação entre 4 a 5 estrelas 

apresentadas pelo Guia do Estudante (2012).   

 

7.1.1 Laboratórios Prospectados 
• Laboratório Brasileiro de Design Industrial,  

• Laboratório de Inovação Cultural,  

• Laboratório Solidário,  

• Laboratório O Imaginário, e 

• Artesanato Solidário / ArteSol.  

 

 

 

7.1.2 Itens avaliados nos laboratórios design e artesanato. 
Os Itens consultados sobre cada laboratório: 

• identificação;  

• início da atuação;  

• missão;  

• modo de divulgação;  

• público-alvo;  
• metodologia aplicada;  

• modo de atuação;  
• responsável pela coordenação;  
• participantes;  

• infraestrutura;  

• relacionamento entre designer e artesão;  

• benefícios alcançados;  
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• atividades desenvolvidas pelo laboratório. 
 

7.2 Prospecções dos artesãos e do artesanato das cidades 
Guaratinguetá e Lorena. 
 

O estudo para subsidiar a implantação de um laboratório de desenvolvimento 

de produtos artesanais no contexto institucional do UNIFATEA, se baseou na 

exploração de campo e aplicação de questionários conforme apresentado nos 

tópicos a seguir. 

 
7.2.1 Pré-enquete - A aproximação com os sujeitos da pesquisa: 

os artesãos13 
A Secretaria de Cultura da cidade de Guaratinguetá apresentou um registro 

digital com 173 artesãos cadastrados. A secretaria oferece aos artesãos dois locais 

para venda de seus produtos: A Casa do Artesão que funciona em horário comercial 

e a Feira de Artesanato na Praça Conselheiro Rodrigues Alves que acontece aos 

sábados de manhã. Ambos os locais estão no Centro da cidade. Tanto a loja como a 

feira são administrados, cada um, por uma coordenadora eleita pelos próprios 

artesãos. Foi observado que quem expõe na praça não expõe na loja, mesmo sendo  

permitido. Eles seguem um Regimento interno da Casa do Artesão14 que conceitua 

e denomina a atividade, apresenta os direitos e deveres, infrações, penalidades etc. 

Na cidade de Lorena não foi encontrado registro dos artesãos na Secretaria de 

Cultura. A mesma indicou o nome de D. Eugênia, responsável em coordenar 

voluntariamente os participantes da feira.   
                                                        
13 Anotações do caderno de campo 2016  

14 Capítulo I - O conceito e denominação da atividade artesanal. 

Capítulo II - Do espaço público de exposição e comercialização artesanais e sua finalidade. 

Capítulo III - Dos direitos e deveres do expositor.  

Capítulo IV – Infrações e Penalidades / Art. 21º ressalta, entre outros, a promoção de cursos de aperfeiçoamento 
e reciclagem para os expositores e para a comunidade.  

V – Disposições Finais. 
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D. Eugênia tem 62 anos, é natural da cidade de Lorena, está à frente do 

grupo Artel -Artesanato de Lorena, desde o ano 2000. Ela ocupa o cargo de 

presidente da associação que atualmente conta com a participação de 21 artesãs, 

mulheres casadas que se dedicam ao artesanato para ajudar na renda familiar.  

Aos artesãos que queiram fazer parte do grupo é cobrada uma pequena taxa de 

R$3,00. Os integrantes da associação têm como benefícios participar da feira que 

acontece aos sábados. A maioria dos trabalhos desenvolvidos pelo grupo como 

tapetes, almofadas, panos de prato são executados em crochê, tricô, bordado e 

retalhos. Só não é permitida a venda de bijuterias devido ao fato de  reincidentes 

tentativas de venda de produtos do gênero, comprados prontos para revenda, 

operação não permitida no Regimento Interno. Uma queixa comum é a de que não 

se associaram a Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades. 

(SUTACO), pois a mesma não considera o tipo de trabalho realizado por elas. 

A associação GAL - Grupo de Artesãos de Lorena, um segundo grupo que  

também tem um Regimento Interno, segundo afirmou D. Neide Verônica, a 

presidente do grupo. Este grupo é menor, tem cerca de 10 integrantes, e é cobrada 

uma taxa mensal de R$5,00 para se associar. No período da pesquisa houve eleição 

e troca de presidente. (D. Fátima é a atual). 

Ambos os grupos não têm registro digital com as informações dos artesãos, 

somente o preenchimento à mão de umas folhas de papel sulfite. 

No município de Aparecida, a Cultura é subordinada à Secretaria de Educação. 

Constava nos arquivos da gestão anterior (ano 2016), que 19 artistas fizeram 

carteirinha de Trabalhos Manuais. Não foi encontrado um regulamento, nem um 

cadastro identificando os produtos confeccionados pelos artesãos com carteirinha. É 

realizada uma Feira de Artesanato todos os sábados e domingos na Praça Dr. 

Benedito, centro da cidade, sob supervisão da Divisão de Cultura. Idealizada por um 

ilustre professor da cidade, a feira surgiu no ano de 2009. Visto que atualmente 

algumas pessoas têm apresentado trabalhos confeccionados industrialmente, o que 

contradiz o objetivo da feira, o departamento responsável achou por bem que os 

artesãos sejam reavaliados pela Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas 

Comunidades, a SUTACO, que é marca do Artesanato Paulista e que poderá 
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fornecer a Carteira de artesão. Para tanto as providências estariam sendo tomadas. 

Assim informou um funcionário da Divisão de Cultura. 

 

7.2.2 Enquete 
Segundo Gil (2001, p. 129) “Construir um questionário consiste basicamente em 

traduzir os objetivos da pesquisa em questões específicas”. E em se tratando de 

elucidar os três primeiros objetivos específicos deste estudo, buscou-se formular 

questões que esclarecessem quem é o artesão e que tipo de problema enfrenta, 

bem como conhecer seus métodos de trabalho, matéria-prima utilizada, como 

divulga e negocia seu trabalho, além de suas opiniões, interesses e expectativas. 

Quanto aos aspectos éticos relacionados à pesquisa, na investigação do 

contexto artesanal local, foram seguidos os procedimentos e atividades propostos 

pela Resolução 466/12 DO Conselho Nacional de Saúde, tendo como instrumento 

de coleta o questionário (Apêndice D) de cunho quali-quantitativo com perguntas 

abertas, fechadas e de múltipla escolha. 

 

7.2.3 A construção do questionário 
Para atender aos procedimentos exigidos pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) 

para aplicação da enquete, foi seguido o seguinte roteiro: 

• Envio de e-mail aos representantes das Diretorias15 e Secretarias de 

Cultura16 das cidades em estudo, apresentando o objetivo da pesquisa 

e solicitando informações de contato dos artesãos cadastrados que 

participam das feiras de artesanato e da casa do artesão (Apêndice A).  

• Os responsáveis pelas mesmas aceitaram e assinaram o termo de 

autorização (Apêndice B).  

• Os participantes do estudo também receberam todas as informações 

sobre o projeto e somente participaram aqueles que aceitaram 

                                                        
15 Secretário de Cultura da cidade de Lorena: Roberto Bastos de Oliveira Júnior e de Guaratinguetá: 
Luiz Carvalho dos Santos Neto 
. 
16  Diretora de Cultura da cidade de Aparecida: Tereza Galvão Pasin. 
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participar do estudo, bem como assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (Apêndice C).  

• Não houve adesão pelos artesãos da cidade de Aparecida. 

 
Após o primeiro contato com os dirigentes de cultura das cidades, para o 

acesso ao cadastro de artesãos, foi elaborado um questionário, com base em outros 

aplicados nos últimos quatro anos pelo SEBRAE, ArteSol e MUXUANGO.  

A compilação de 40 perguntas foi aplicada para trinta participantes, conforme 

recomendação do CEP.  

Tivemos como instituições coparticipantes: as Secretarias de Cultura das 

cidades de Guaratinguetá e Lorena, sub-setor 3 da RMVPLN. 

Não houve indução na aplicação do instrumento. 

7.2.4 Validação do questionário 
Aplicou-se um pré-teste com uma artesã residente na cidade de Lorena - ex-

participante da feira que atualmente só vende pela internet. E o instrumento foi 

validado pelo professor orientador dessa pesquisa. 

Parecer Consubstanciado do CEP. (anexo). 

Os critérios de inclusão foram:  

• Ser artesão;   
• Concordar em participar da pesquisa; 

• Residir na cidade em estudo; 
• Ser maior de 18 anos; 

• Estar cadastrado na secretaria e ou diretoria de cultura. 

• Assinar o termo de consentimento livre e esclarecido. 
 
Os critérios de exclusão foram: 

• Não ser artesão;  

• Não concordar em participar da pesquisa. 

• Não residir na cidade em estudo; 

• Ser comerciante de artesanato; 
• Ser menor de 18 anos; 
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• Não estar cadastrado na secretaria e ou diretoria de cultura. 
 

7.2.5 A aplicação do questionário 
Questionário aplicado (Apêndice D).  

O sujeito da pesquisa foi o artesão(â) cadastrado(a) nas secretarias 

de cultura das cidades de Guaratinguetá e Lorena  

Local da pesquisa:  

• Em Guaratinguetá SP. - Feira: Praça Conselheiro Rodrigues Alves, 

Centro, SP - CEP 12500020 e Casa do Artesão: Dr. Ernesto de Castro, 

42 - Centro, 12500-010 

• Em Lorena SP. - Praça Arnolfo de Azevedo, s/n - Centro, SP, 12600-

020 

 
7.2.6 A tabulação dos dados  

Estruturou-se uma planilha Excell 2007, transformando os dados obtidos em 

porcentagens estatísticas (Quadro 7), gerando uma tradução quantitativa de 

classificação. 

 

                  7.2.7. Análise dos resultados 
Utilizando uma adaptação da ferramenta Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats (SWOT), (PAZMINO 2015, p. 91), interpretaram-se as 

respostas dadas pelos artesãos, com os índices percentuais mais relevantes, sob 

critérios de Forças e Fraquezas e projetaram-se as Oportunidades, visando à 

possibilidade de atuação do Laboratório de Desenvolvimento de Produtos Artesanal 

do Centro UNIFATEA. 

As interpretações e análises foram justificadas por interpretações baseadas 

no conteúdo teórico deste trabalho. O parâmetro adotado foi o que se entendeu 

pelos estudos como fator de desenvolvimento. 

O processo para o desenvolvimento da enquete durou cinco meses, como 
apresenta o Quadro 2. 
 

Quadro 2 – Cronograma da pesquisa de campo 
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Data Visita às 
feiras e 

secretarias 

Contato 
secretarias 

e artesãs  
 

Elaboração 
questionário 

Termo 
de 

aceite 
 

Pré-
enquete 

Validação 
questionário 

Aplicação do 
questionário 

Tabulação 
dos 

resultados 

Análise 
e 

discussão 
dos 

resultados 
Fev X x        

Mar   x x x x    

Abr       x   

Maio       x x  

Jun         x 
Fonte: Autora da pesquisa (2017) 
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8. Revisão Bibliográfica 
 8.1 A formação histórica e cultural da Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte (RMVPLN) – sub-região 3 

 

O historiador José Luiz Pasin (1992), no texto Formação Histórica e Cultural 

do Vale, afirma que o Vale do Paraíba (Figura1) foi uma das primeiras regiões do 

Brasil a ser desbravada e explorada pelos portugueses. Sobre a presença dos índios 

alertou o fato de termos poucos elementos para situar corretamente a distribuição 

das tribos indígenas pela região Vale Paraibana, no quinhentismo e seiscentismo e 

informa que nossos índios foram devastados em sua maior parte e que, da 

descendência dos primeiros colonos portugueses com as mulheres indígenas, temos 

o caipira, assim apelidado o habitante rural da região. Enfatiza ainda que a herança 

indígena que temos preservada está fortemente presente nas denominações de 

diversos elementos da nossa culinária, bem como nos nomes das cidades, rios, 

animais, árvores e utensílios domésticos como a rede, a esteira, a peneira, o balaio.  

Na formação do povo valeparaibano, acorrido no período áureo do café (1850 

a 1860), ocorreu a elevação de sua população estimada em 338.537 habitantes, 

sendo que 150 mil africanos vieram para a região submetida ao trabalho escravo 

nas fazendas. Posteriormente, com a decadência do café e abolição da escravatura 

tivemos a chegada dos imigrantes europeus como trabalhadores remunerados 

(PASIN, 1992) 

A região passou pelos grandes ciclos econômicos: da cana de açúcar, do 

ouro e café. Sendo que: 
Hoje a produção industrial é altamente desenvolvida, predominando 
os setores automobilístico, aeronáutico, aeroespacial e bélico nos 
municípios localizados no eixo da Rodovia Presidente Dutra, [...] o 
turismo na Serra da Mantiqueira, litoral e cidades históricas. A região 
caracteriza-se, ainda, por importantes reservas naturais, como as 
Serras da Mantiqueira, da Bocaina e do Mar, e pelas fazendas de 
valor histórico e arquitetônico (EMPLASA, 2016, [s.d.]) 
 

Na RMVPLN encontramos uma produção artesanal historiada e que podemos 
mencionar conforme se referiu Santos (2004, p.125 a 138), no Quadro 3: 
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       Quadro 3 : Produção artesanal historiada 
Municípios Artesanato 
Taubaté: As Figureiras 
Potim: O trançado de taboa 
Cunha: A cerâmica Noborigama 
Bananal: O crochê de barbante 
Silveiras: Os pássaros 
Região do Vale do Paraíba O repuxo em cobre 

        Fonte: Adaptado de Santos (2004, p.125 a138) 
 

Verificou-se, por meio de pesquisa bibliográfica, que só duas cidades da sub-

região 3 aparecem neste registro, que são: Potim e Cunha.  Os municípios de 

Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Guaratinguetá, Lorena, Piquete e Roseira 

não foram demonstrados. Assim, no contexto do presente trabalho, torna-se 

necessária a investigação das cidades restantes. Por enquanto, iniciaram-se os 

estudos por Guaratinguetá e Lorena, municípios próximos ao UNIFATEA. 
 

8.1.1 Contexto atual do Design e Artesanato no Estado de São 
Paulo e Rio de Janeiro 
 
A investigação do contexto sobre o tema Design e Artesanato aconteceu com 

visitas, apreciações e participação em eventos, acontecidos nas cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro, no período de 2015 a 2017. 
 

8.1.2 O 5º Simpósio de Design Sustentável (SBDS), acorrido 

no Rio de Janeiro em 2015, destacou o termo sustentabilidade no seu 

tripé ambiental, social e econômico. E teve o Design de Artesanato e 

Design de Território, ressaltados como áreas de pesquisa, ao lado de 

duas outras, o Design Social e Inovação Social, Ecodesign e Análise 

do Ciclo de Vida. Este fato permitiu o acesso a artigos mais específicos 

ao tema em estudo.  
Design de território, área importante para esta pesquisa, é uma metodologia 

de projeto que considera o lugar, sua biodiversidade, seus produtos locais, as 

pessoas, com o objetivo de melhoria global dos produtos, valorizando a 

identidade (KRUCKEN, 2009).  
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Este caminho de processo, a seguir, muito interessa a quem desenvolve o 

artesanato, pois este prima em mostrar as características do local onde é 

produzido.  

 
8.1.3 Design e Brasilidade. 

Outro momento de imersão no tema foi a participação, como ouvinte, no 

curso ministrado por Adélia Borges, em São Paulo, sob o tema Design e 

Brasilidade. Na plateia pessoas de vários estados do Brasil e estrangeiros. 

Agentes de cultura, artistas, artesãos, assessores de imprensa de grandes 

marcas de moda, calçados e móveis, curadores, designers, estudantes, 

fotógrafos, pesquisadores, todos interessados em discutir o perfil do nosso 

design que nasceu do artesanato.  
Alguns designers que trabalham com o Artesanato foram convidados por Adélia 

Borges para explanar sobre a sua experiência na área, como Paula Dib17 que falou 

sobre o trabalho desenvolvido com as comunidades artesãs do nordeste. Outra 

convidada foi Zoy Anastassakis, diretora da Escola Superior de Desenho Industrial – 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (ESDI - UERJ), que apresentou seus 

estudos de doutorado que seguem uma vertente do design brasileiro.  
De agosto a setembro de 2016, com encontros semanais, os temas abordados 

foram: O pensamento de Aloísio Magalhães e Lina Bo Bardi; Modernidade Tropical; 

A criação que bebe na precariedade; Caminhos que se cruzam.  
Borges (2016) falou sobre o design desde os seus primórdios, com a 

institucionalização do design no Brasil, com a fundação da ESDI e sobre a atuação 

do designer com o artesanato. No início o afastamento e hoje a ação de muitos 

designers influentes nas comunidades artesãs. 

 
8.1.4 MUXUANGO 

É uma feira de artesanato que tem como objetivo valorizar e divulgar o 

artesanato regional. Teve início no ano de 2004, com os alunos do então curso de 

Desenho Industrial, hoje denominado Design e foi idealizado por Ana Paula Zarur18 

                                                        
17 Designer premiada internacionalmente, atua com foco no design centrado no ser humano, cocriando em 
comunidades urbanas e rurais. 
18 Professora e designer. 
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sob a coordenação, na época, professor Dr. Nelson Tavares Matias. No ano de 2016 

a feira retornou ao calendário do curso depois, de uma ausência de cinco anos, sob 

a coordenação do professor Me. Darwin Mota.  

 
8.1.5 Centro de Referência do Artesanato Brasileiro CRAB - 

RJ.  
Idealizado pelo SEBRAE, com o objetivo de ser uma plataforma 

mercadológica para apresentar e aprimorar o artesanato brasileiro. Realiza 

exposições temporárias como: ORIGEM VEGETAL. Com a curadoria de Adélia 

Borges e Jair de Souza,  apresentou produtos elaborados com matérias-primas de 

origem vegetal, de nossa rica biodiversidade, em diversas técnicas e linguagens. 

 

 
8.1.6 Brasil Original  

A feira Brasil Original ofereceu no local, pelo SEBRAE, consultoria nas áreas 

financeira, jurídica e de administração. Expôs o artesanato produzido nas diversas 

regiões do Brasil que expressam traços culturais do lugar de origem. O objetivo da 

feira é dar visibilidade ao trabalho artesanal como um todo. No produto, serviços e 

rendimentos. 

 
   8.1.7 A MÃO DO POVO BRASILEIRO 
A reedição da exposição idealizada por Lina Bo Bardi (1969), “A Mão do Povo 

Brasileiro”, aberta ao público em 1969, data da inauguração do Museu de Arte de 

São Paulo (MASP), teve como objetivo apresentar a rica cultura material do Brasil no 

espaço museológico. A exposição contou com objetos de diversas partes do 

Brasil, provenientes do sertão até o sul do país e datados de antes de 1969, data da 

exposição original. 

 
Os eventos acontecidos e apreciados no momento da pesquisa demonstraram o 
quanto o tema Design e Artesanato está em pauta. 
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9. Modelos de Laboratórios de Design e Artesanato 
 
Não foi encontrado nas indicações de estrutura das universidades, um laboratório 

específico para design e artesanato. Quando apareceu o tema, o mesmo 

encontrava-se formalizado na área de pesquisa e extensão. Dois desses casos 

foram analisados neste trabalho. São eles: Laboratório Imaginário da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE) que iniciou suas atividades no ano de 2000 e o 

Laboratório Solidário LabSol da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 

(FAAC) da Unesp Bauru que iniciou suas atividades no ano de 2007. 
 

9.1. Laboratório Brasileiro de Design Industrial 
Inicia-se aqui a apresentação de alguns modelos de Laboratórios de Design, 

cuja  atuação alia-se ao trabalho de comunidades artesãs.  
Cabe informar sobre o precursor dos laboratórios de design chamado anteriormente 

de Desenho Industrial. Nos anos de 1983 e 1997, coordenado pelo designer e 

teórico Gui Bonsiepe e posteriormente pelos designers Eduardo Barroso e Marcelo 

Resende, existiu o Laboratório de Desenvolvimento de Produto/Desenho Industrial 

(LDBDI), depois atualizado para Laboratório Brasileiro de Design Industrial (LBDI), 

localizado no bairro Canasvieiras, em Florianópolis que foi um centro importante na 

área de formação em design no Brasil, como contou a pesquisadora Ethel Leon19 

em entrevista para a revista AGITROP (2015)  

 
9.2 Laboratório de Inovação Cultural 

Vindo da experiência do LBDI em meio à globalização de produtos e criação 

em 2004 do conceito de Cidade Criativa pela UNESCO20, Barroso (2015) propõe o 

Laboratório de Inovação Cultural (LABIN).  
Barroso esclarece que o LABIN não necessita de sede fixa e sim de espaços 

compartilhados de instituições afins. A proposta do laboratório é de viabilizar 

projetos relacionados com o Design Territorial com foco na Economia Criativa, 

agindo nas questões intangíveis, sabidas da cultura imaterial e também na material 

                                                        
19 Jornalista, professora de História do Design e editora da revista eletrônica de Design Agitrop. 
20 Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. 
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e na criação de produtos de consumo significativos que unem memória e identidade. 

(2015) 
9.3 Laboratório Solidário  

O Laboratório Solidário está inserido dentro de uma universidade pública e é 

desenvolvido como projeto de extensão universitária. O LabSol é um projeto de 

extensão da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC) Unesp Bauru 

que iniciou suas atividades no ano de 2007. 
O LabSol está sob a coordenação do professor e idealizador do projeto, Dr. Claudio. 

Segundo o coordenador e idealizador do projeto, Roberto y Goya (2011, p. 1), o 

LabSol tem como objetivos: 
Otimizar, revitalizar e qualificar a produção artesanal através dos 
conceitos de ecodesign, sustentabilidade e economia solidária, tendo 
em vista a auto sustentabilidade das comunidades produtoras. 
Desenvolver projetos e ações que promovam encontros entre o 
Design e o patrimônio cultural do artesanato. Preocupar-se com a 
qualificação do produto artesanal e sua inserção no mercado.  
 

Para se atingir os objetivos previstos, respeitando a identidade e valores dos 

grupos, o laboratório apoia-se no tripé da sustentabilidade, ecodesign e economia 

solidária. E, aproxima-se da comunidade, com a missão de trocar conhecimentos e 

não impor valores externos. Para tanto, apresenta a metodologia de trabalho 

baseada na troca de saberes diante da expectativa de melhoria de produtos e 

serviços e, só atende uma comunidade quando convidado, como vemos a seguir, 

numa breve descrição do processo, feita por Serafim et al. (2015, p. 35.) no 5º 

Simpósio de Design Sustentável: 
LabSol apresenta um modelo de atuação bem definidos: Visita/Troca 
de Saberes (Workshop); Experimentação e Pesquisa; e Pós-Visita. 
[...] Observa-se que o envolvimento com os estudantes de graduação. 
De certa forma, foi o que modelou a estrutura de atuação do LabSol. 
[...] A rotatividade da equipe, composta quase que exclusivamente por 
estudantes, faz com que os projetos sejam mais pontuais e de certa 
forma acompanhem o calendário acadêmico da Universidade para 
que os estudantes possam vivenciar e experimentar todos os 
processos do modelo de atuação. 

 
Assim, há imersão na comunidade para a observação do trabalho realizado por eles. 

E no retorno para o laboratório são discutidas propostas de trabalho e delineadas as 

metas de atuação, materiais e processos, que se pautam nos conceitos de 
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sustentabilidade, economia solidária e ecodesign. Logo após, as ideias são 

submetidas à avaliação da comunidade e caso aprovadas, são feitos os protótipos 

para teste de mercado. Podemos dizer que o Design Thinking é aplicado como 

metodologia de trabalho. 
Segundo Goia (2011), o benefício social gerado pelo LabSol mostra, nos dados 

apresentados em artigo,  que mais de 20 grupos  já foram atendidos com centenas 

de produtos viabilizados, promovendo, ampliando e aprimorando a pesquisa nas 

áreas de materiais, técnicas, métodos, interação social, design/artesanato - 

designer/artesão. No Quadro 4 estão sintetizadas as informações do LabSol. 
 
Quadro 4: Resumo Laboratório Solidário 

IDENTIFICAÇÃO Laboratório Solidário 
INÍCIO DE ATUAÇÃO ano 2007 
MISSÃO Promover benfeitorias às comunidades artesãs e à sua 

produção, respeitando a identidade, o patrimônio 
histórico, visando a sustentabilidade, a economia solidária 
e o ecodesign. 

OBJETIVOS Atender as solicitações de apoio do ponto de vista do 
design, feitas por comunidades ou grupos de artesãos. 
Promover, através dos conceitos de ecodesign, 
sustentabilidade e economia solidária, os produtos e seus 
produtores. 

MODO DE DIVULGAÇÃO Redes sociais, pesquisa acadêmica e edital. 
PÚBLICO ALVO Comunidade artesã. 
METODOLOGIA APLICADA Segue a sequência de ações iniciada pela visita e troca 

de saberes com a comunidade - Experimentação e 
pesquisa - Retorno à comunidade. Os projetos têm 
duração de seis meses no máximo, obedecendo ao 
calendário letivo da Universidade. 

ÁREA DE ATUAÇÃO Brasil. 
RESPONSÁVEL PELA 
COORDENAÇÃO 

Prof. Dr. Cláudio Roberto Y Goya / mandato: 2012 a 2014 
(última atualização da página do curso em 28/05/2014 às 
15h38min). 

PARTICIPANTES Estagiários de Relações Públicas, Design e Engenharia 
de Produção; Equipes alternadas de alunos da graduação 
do curso de design - atuação em conformidade com o 
período letivo. 

INFRAESTRUTURA Sede oficial: Anfiteatro Guilherme R. Ferraz. 
Escritório de Relações Públicas: Departamento de 
Design.  

RELACIONAMENTO ENTRE 
DESIGNER E ARTESÃO 

Aprendizado mútuo na troca de saberes. 
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BENEFÍCIOS SOCIAIS 
ALCANÇADOS 

Criação de centenas de produtos de ecodesign;  
Mais de 20 grupos atendidos.  
Pesquisas de ecodesign, materiais, técnicas, métodos e 
de novas tecnologias sociais publicadas e expostas. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
PELO LABORATÓRIO 

Realiza feiras para exposições dos produtos 
desenvolvidos. Não se responsabiliza pela 
comercialização dos produtos. 

Fonte: Adaptado de Goia (2011) e Serafim, et al (2016) 

 

9.4 Laboratório O Imaginário  
 

Com maior representatividade, o laboratório a seguir, segue a síntese das 
informações no Quadro 5, apresentou diversas experiências junto à comunidade, 
com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e teve várias de suas 
atividades premiadas21. Em entrevista (Encontro Diálogos entre Arte e Público em 
Recife - PE, 2008) a coordenadora do projeto Professora Ana Andrade conta o 
porquê dessa iniciativa:  

O Imaginário surgiu porque havia demanda por Design. Pensávamos 
em como unir o design ao Centro Cultural Benfica 22, como unir o 
design ao artesanato. Tínhamos um forte apelo de cultura popular, 
nesse momento também havia uma demanda por integração de 
projetos na área de artesanato com o programa Artesanato Solidário 
do Sebrae, que estava solicitando muita capacitação. Através do 
departamento de Design, fizemos um link e começamos a prestar 
serviços, fazer consultorias para juntar design e artesanato. 
 

 
Quadro 5: Resumo Laboratório O Imaginário 

                                                        
21 Salão Pernambuco Design 2004 - categoria Design e Artesanato / Salão Pernambuco Design 2004 -  categoria Utensílios e Pequenos 
Objetos / 2° Prêmio CEBDS de Desenvolvimento Sustentável |categoria Setor Acadêmico 2005/ Prêmio Planeta Casa | categoria Ação 
Social 2005 / Salão Pernambuco Design 2008 | categoria Artesanato / Salão Pernambuco Design 2008 | categoria Utensílios e Pequenos 
Objetos / Prêmio Idea 2008 | categoria Prata / Bienal de Design Gráfico 2013 / Prêmio Objeto Brasileiro 2014 / Prêmio Ayrton de Almeida 
Carvalho 2016 | 1º Edição Menção Honrosa / Prêmio Objeto Brasileiro 2016 | 2º Lugar na Categoria Ação Socioambiental . 
22 Espaço destinado a atividades de extensão da UFPE. 
 

 
IDENTIFICAÇÃO  

Laboratório Imaginário da Universidade Federal de Pernambuco UFPE 
(Certificado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico CNPQ). 

 
INÍCIO DE ATUAÇÃO 

O Imaginário Pernambucano surgiu com a instalação do Centro 
Cultural Benfica, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão da 
Universidade Federal de Pernambuco, para estreitar os laços entre a 
academia e a sociedade, no ano 2000. 

MISSÃO O laboratório tem como finalidade a inclusão e a transformação social, 
unificando cultura e desenvolvimento. Integrando os produtores 
artesanais e industriais e abrangendo discentes e docentes e 
profissionais de várias áreas do conhecimento para o ensino, pesquisa 
e extensão junto à UFP. 
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Fonte: Adaptado de Andrade (2006) 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVO Colaborar para que a atividade artesanal seja sustentável.  
MODO DE 
DIVULGAÇÃO 

Através do grupo de pesquisa Design, Tecnologia e Cultura. 

 
PÚBLICO ALVO 

Comunidades de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 
produtoras de artesanato tradicional e não tradicional. 
Em seu trajeto vem atendendo quilombolas, indígenas, jovens e 
mulheres. 

 
METODOLOGIA 
APLICADA 

A metodologia é multidisciplinar. Incentiva o trabalho de forma 
participativa e por meio de lideranças reconhecidas pelo grupo. Tem os 
seguintes eixos de apoio: comunicação, design, gestão, mercado e 
produção. Visa nortear a captação de recursos humanos, financeiros e 
inclusivo. Apresenta estratégias adaptadas a diferentes demandas.  Os 
projetos têm duração de um a dois anos. 

 
ÁREA DE ATUAÇÃO 

Atua em quase todas as regiões do Estado de Pernambuco, onde tem 
sua sede, e cuja área compreende um número de 600 mil habitantes. 

RESPONSÁVEL 
PELA 
COORDENAÇÃO 

Maria Queiroz de Andrade - arquiteta 
Virgínia Pereira Cavalcanti - designer 

 
PARTICIPANTES 

De formação multidisciplinar tem na sua equipe 3 designer de produto e 
um gráfico, além de professores, alunos e técnicos de diversas áreas 
do conhecimento. 

 
INFRAESTRUTURA 

Tem sua sede em Recife, fora do campus da Universidade, no Centro 
Cultural Benfica. Recebe apoio de várias empresas e do governo do 
Estado de Pernambuco para o desenvolvimento de projetos. E conta 
com a estrutura da  UFPE. 

 
RELACIONAMENTO 
ENTRE DESIGNER E 
ARTESÃO 

Promove encontros presenciais semanais entre designers e artesãos e 
tem no design o instrumento que viabiliza ideias, econômica e 
socialmente sustentáveis. 

 
BENEFÍCIOS 
SOCIAIS 
ALCANÇADOS  

A sustentabilidade ou autossustentabilidade dos grupos de produção 
artesanal tradicional e não tradicional gerando renda, trabalho e 
promoção da inclusão social. 
Divulgação das pesquisas realizadas através do Grupo de Pesquisa 
Design, Tecnologia e Cultura - UFPE. 

 
ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 
PELO LABORATÓRIO 
 
 

As atividades desenvolvidas concentram-se no atendimento a 
associações de ceramistas, cesteiros entre outros de polpulação 
quilombola e indígena.  
Promove a construção de equipamentos, o retorno aos seus 
referenciais artísticos, aumento da visão de geração de renda etc., 
tendo recebido diversos prêmios, como citado anteriormente. 
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9.5 Artesanato Solidário - ArteSol23 
 

Segundo Masson24 na apresentação de O Relatório de Atividades do ano de 2015 

(p. 6), o Artesanato Solidário (ArteSol) teve início como um Programa Social no ano 

de 1998, sendo presidido pela antropóloga Ruth Cardoso, esposa do então 

presidente da República Fernando Henrique Cardoso. A partir do ano de 2002, 

passou a ser uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)25. 

Essa organização desenvolve projetos de abrangência cultural, educativa e 

econômica junto à comunidade artesã que realiza um artesanato de tradição com 

valor cultural agregado e significativo para o ambiente em que vive. 

Na estrutura metodológica do ArteSol (Figura 4) quadro a seguir, informado 

pelo material institucional da OSCIP ArteSol (2012) verifica-se que desenvolvem 

uma metodologia de trabalho destinada a associações e cooperativas artesãs, 

apoiadas numa macroestrutura político-estratégico-organizacional e operacionais, 

coordenadas pelos conselhos: diretor técnico e fiscal e associadas e amparadas por 

parcerias públicas e privadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
23 Reconhecida em 2010 pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 
(UNESCO). 
24 Coordenadora executiva do ArteSol na gestão de 2015 a 2018. 
25 OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - não visa o lucro contábil como 
qualquer organização pertencente ao Terceiro Setor e tem o reconhecimento de um, dos órgãos 
públicos como: Prefeitura, o Estado ou a Federação. 
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Figura 4: Estrutura metodológica do ArteSol. 
 

 
Fonte: ArteSol Artesanato Solidário26 

                                                        
26 Macroestrutura: <Disponível em: <http://artesol.org.br/organograma/>. Acesso em: 22 abr. 2017. 
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No Quadro 6 verifica-se a síntese dos dados do ArteSol. 

  
Quadro 6: Resumo Laboratório ArteSol 

IDENTIFICAÇÃO OSCIP ArteSol - Artesanato Solidário 
INÍCIO DE ATUAÇÃO Teve início como um Programa Social no ano de 1998 e 

em 2002 passou a ser uma OSCIP. 
MISSÃO “Apoiar a salvaguarda do fazer artesanal de tradição 

cultural, promovendo a autonomia dos artesãos e o 
desenvolvimento cultural, social e econômico de suas 
comunidades.” Fonte: Institucional ArteSol. 

VISÃO “Manter-se nacional e internacionalmente instituição de 
referência na valorização e salvaguarda do artesanato de 
tradição cultural, fonte de desenvolvimento 
socioeconômico e patrimônio cultural brasileiro.” Fonte: 
Institucional ArteSol 

VALORES “Valorização das identidades culturais e da autonomia dos 
grupos de artesãos; Respeito às técnicas e saberes 
tradicionais; Responsabilidade socioambiental; Comércio 
ético e solidário; Desenvolvimento Sustentável.” Fonte: 
Institucional ArteSol. 

MODO DE DIVULGAÇÃO Tem uma assessoria de imprensa. 
PÚBLICO ALVO Artesãos e artesãs detentoras de saberes tradicional. 
METODOLOGIA APLICADA Diagnóstico situacional de comunidades / Articulações de 

parcerias / Oficinas de capacitação técnicas nos temas: 
Identidade cultural; Manejo sustentável de matéria-prima; 
Associativismo e trabalho coletivo; Gestão de produção; 
Desenvolvimento e aprimoramento de produtos / Comércio 
justo e formação de preço; Gestão administrativa e 
financeira; Criação, gestão de marca e elaboração de 
materiais de divulgação; Estratégias comerciais e de 
relacionamento com o mercado; Apoiam a comercialização 
dos produtos artesanais. 

ÁREA DE ATUAÇÃO Prestação de serviços a todos os agentes da cadeia 
produtiva do artesanato, como empresas, associações e 
instituições públicas e privadas. 

RESPONSÁVEL PELA 
COORDENAÇÃO 

Conselho diretor presidido por Sonia Quintella de Carvalho 
para a gestão de  2015 a 2018.  

PARTICIPANTES Coordenação Executiva; Diretoria. Conselhos fiscais e 
associados. Finanças e Operações. Comunicação e 
Difusão. Assessoria de 
Imprensa. Comercialização. Consultores de 
Projetos (http://artesol.org.br/institucional/equipe/) 

INFRAESTRUTURA Macroestrutura (ver Figura 4). ArteSol conta com o apoio 
de parcerias públicas e privadas para desenvolver seus 
projetos. Sua sede fica em São Paulo capital. 
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RELACIONAMENTO ENTRE 
DESIGNER E ARTESÃO 

Os designers são consultores de projetos na assessoria 
em design social e de produtos. 

BENEFÍCIOS SOCIAIS 
ALCANÇADOS 

Agenciamento da comunicação entre os artesãos e a 
sociedade, promovem a valorização e preservação do 
artesanato de tradição cultural brasileiro. 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS Com 120 projetos desenvolvidos e cerca de 5 mil artesãos 
envolvidos diretamente e cerca de 25 mil pessoas 
beneficiadas indiretamente em 17 Estados do Brasil.  
Ganhou 5 prêmios de tecnologia social  É referência em 
artesanato de tradição. Primeira organização brasileira 
ligada ao artesanato a ser membro da World Fair Trade 
Organization27. (WFTO28) 
Credenciado pela UNESCO.  
Idealizadora da Rede29 ArteSol pelo Comércio Justo. 

Fonte: Adaptado de  ArteSol - Artesanato Solidário (2015) 
 

10. Organizações promotoras do artesanato no Estado 
 

Também é necessário indagar sobre o interesse político e privado para o 

setor artesanal. 

O artesão, por meio de lei30 conta com a legalização da sua profissão desde o 

ano de 2015. Na data de 22 de outubro de 2015 foi sancionada a lei nº 13.180, que 

declara artesão como profissão e define ações na área do artesanato. 

 
10.1 Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades (SUTACO) 
 

A SUTACO integra a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Governo do Estado de São Paulo. Ela tem como missão: 

Viabilizar, preservar, incrementar e promover o Artesanato Paulista 
contribuindo para o desenvolvimento local de modo economicamente 
viável, socialmente justo e ambientalmente responsável. Também é 
sua missão resgatar as formas tradicionais de expressão do Povo 
Paulista, o saber fazer de pessoas e comunidades das mais diversas 
características. Contribuir para a geração de renda e inclusão 

                                                        
27 Organização Mundial do Comércio Justo. 
28 A Rede opera por meio de uma plataforma digital, sendo um sistema de informação que mapeia 
mestres, artesãos, associações, cooperativas, lojistas e organizações de apoio. “No site é possível 
acessar os contatos desses agentes que se encontram georreferenciados e organizados por 
categorias de tipologias artesanais e localidades”. (ArteSol,2015). 
 
30 Anexo 1 
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econômica das Artesãs e Artesãos Paulistas no mercado (SUTACO, 
[s.d.]).  

 
É de sua responsabilidade representar Programa de Artesanato Brasileiro (PAB31) 
no âmbito estadual.  
Dentre os serviços prestados ao artesão estão:  

• emissão da carteira de artesão e de nota fiscal;  

• promoção de cursos de capacitação EAD;  

• divulgação dos produtos na vitrine virtual;  

• participação em feiras;  

• possibilidade de deixar em consignação os produtos na loja da SUTACO em 

São Paulo.  

Não há registro da presença do designer destacada como parceiros de trabalho, 
mas o SEBRAE atua em algumas ações da SUTACO. 
 
 

10.2. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE) 
 

O SEBRAE é uma entidade de serviço social autônomo definida assim desde o ano 

de 1990. Tem como missão, visão e valores, respectivamente:  
Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos 
pequenos negócios e fomentar o empreendedorismo, para fortalecer a 
economia nacional.  
Ter excelência no desenvolvimento dos pequenos negócios, 
contribuindo para a construção de um país mais justo e sustentável. 
Compromisso com o resultado; Conhecimento; Inovação; 
Sustentabilidade; Transparência; Valorização humana. (SEBRAE, 
2016, p. 16): 

 
Percebendo os fatores de promoção social advindos da Economia Criativa, o 

SEBRAE, a partir do ano 1997, passou a atuar no segmento artesanato, 

promovendo cursos, palestras, prestando consultoria nas áreas financeira, jurídica e 

de administração, desenvolvendo a educação, o comércio e resgatando tradições 

(SEBRAE, 2016). 

                                                        
31 O PAB é responsável em criar, em parceria com 27 Coordenações Estaduais, o documento Base 
Conceitual do Artesanato Brasileiro (2012), já citado no início deste trabalho. Também desenvolveu o 
Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB) que unifica nacionalmente o 
registro de artesãos. 
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No ano de 2010 o SEBRAE publicou o Termo de referência: atuação do Sistema 

SEBRAE no artesanato e esclareceu que: 
Este documento é resultado da revisão e atualização de uma primeira 
versão publicada em 2004, com base nos relatórios dos encontros 
regionais do Programa SEBRAE de Artesanato nos SEBRAE/UF, e 
nos dados levantados pelos diagnósticos da atuação nos estados. O 
presente Termo de Referência será o instrumento de trabalho 
norteador das ações a serem realizadas no segmento de artesanato, 
com base em parâmetros para o planejamento, a execução e o 
monitoramento da atuação do SEBRAE com o objetivo de garantir sua 
eficiência e eficácia no contexto do desenvolvimento dos territórios e 
no cumprimento de sua missão (MASCÊNE, 2010, p. 7). 

 
O SEBRAE concebe que a inovação da produção do artesanato depende do apoio 

da união de ações interdisciplinares, entendendo a justaposição do design e 

artesanato /designer e artesão, muito promissores (Inovação no artesanato, 2015). 

Nesse sentido em 2016 tivemos a fundação do Centro SEBRAE de Referência do 

Artesanato Brasileiro (CRAB), no Rio de Janeiro, que tem por objetivo divulgar e 

vender o produto artesanal brasileiro assim como a Feira Brasil Original, evento 

promovido também pelo SEBRAE, assunto já informado anteriormente. 

Érika Miguel de Jesus, consultora de projetos SEBRAE em visita a sua sede em 

Guaratinguetá (nov. 2016) informou verbalmente que: “São vinte anos de atuação da 

instituição na área do artesanato e que na região do Vale do Paraíba o SEBRAE 

está focado na gestão de negócios e empreendedorismo promovendo palestras 

desde que haja demanda”. 

Com o objetivo de divulgar trabalhos de excelência e também inspirar a sociedade a 
colaborar para o fortalecimento do produto artesanal, o Top Cem, prêmio criado pelo 
SEBRAE Nacional, premiou, nas edições de 2006 e 2008, a produção artesanal que 
atendeu a onze critérios de seleção, segundo BORGES (2012, p. 173):  

• Grau de inovação dos produtos. 
• Adequação econômica dos produtos. 
• Adequação ergonômica dos postos de trabalho. 
• Adequação ambiental. 
• Eficiência produtiva. 
• Adequação cultural. 
• Adequação logística. 
• Qualidade percebida. 
• Práticas comerciais. 
• Responsabilidade social. 
• Gestão estratégica da unidade. 
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11. A Economia Criativa como motivadora de ações.  
 
O economista e professor Dr. Edson Trajano Vieira (informação verbal)32 afirmou, 

em palestra proferida no UNIFATEA, que mesmo o conceito para economia criativa 

ainda está em construção, a matéria-prima, a criatividade, é um recurso ilimitado e 

reconheceu ser uma possibilidade para promover o desenvolvimento regional. 

Assim: 
O conceito de economia criativa é recente e pode-se dizer que vem 
sendo debatido com frequência. Parece estar diretamente relacionado 
com a evolução dos conceitos de desenvolvimento no mundo atual, 
somando os paradigmas da sustentabilidade, porém, assim como o 
desenvolvimento, carrega uma subjetividade que tange as 
especificidades culturais e a noção de região (SANTOS; VIEIRA, 
2012, p 35). 

 
Considerando as mudanças de políticas e ações ocorridas no Brasil a partir do ano 

de 2016 e tendo o Ministério da Cultura (MinC),  em menos de um ano, trocado de 

ministro pela terceira33 vez, optamos por só citar o que de mais recente a página do 

governo lançou para o setor da Economia Criativa.  

Com a chamada: “MinC lança Atlas Econômico da Cultura”,  a matéria traz a 

apresentação da obra, cuja importância está para o entendimento da cultura na 

composição do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, e, a fala do atual Ministro 

Roberto Freire, nomeado em 22 nov. 2016, no lugar de Marcelo Calero que aqui 

destacamos alguns trechos de seu discurso em data de lançamento: 
Precisamos entender tudo que está acontecendo. A economia da 
cultura talvez seja o futuro que estamos discutindo aqui. A cultura 
será cada vez mais central na economia. Daí a importância de um 
Atlas como este que apresentamos hoje. [...] A história nos ensina 
muita coisa. O mundo está passando pela maior revolução que a 
aventura humana já experimentou. [...] Esta sociedade do futuro ainda 
não tem nome. Não sabemos bem o que vai acontecer, mas temos de 
nos preparar porque algo acontecerá [...] O Atlas vai mostrar o quanto 
do que se produz de riqueza vem da área cultural, o que levará à 
conscientização do Governo de que, em vez de se cortar recurso da 
Cultura em um momento de crise é importante fazer o contrário: 
investir em Cultura para movimentar a economia e fazê-la crescer" 
Atlas (2017). 

                                                        
32 Palestra: Economia Criativa – Conceitos e Construção (2016).  
33 O ministro interino que substitui Roberto Freire pediu exoneração no dia 16/06 e aguarda no cargo. 
(http://www.jb.com.br/pais/noticias/2017/06/16/ministro-interino-da-cultura-pede-demissao/) 
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Outro documento também publicado pelo Ministério da Cultura (MinC), o Plano da 

Secretaria da Economia Criativa (PSEC34) – Políticas e ações 2011 a 2014, teve 

como objetivo oferecer um modelo para habilitar os estados e municípios brasileiros 

a implantar ações de economia criativa em seus planejamentos de gestão (Portal 

Brasil, 2011/2014). Segundo o PSEC a Economia Criativa (2011) contempla: 
As dinâmicas culturais, sociais e econômicas construídas a partir do 
ciclo de criação, produção, distribuição/circulação/difusão e 
consumo/fruição de bens serviços oriundos dos setores criativos, cujas 
atividades produtivas têm como processo principal um ato criativo 
gerador de valor simbólico, elemento central da formação do preço, e 
que resulta em produção de riqueza cultural e econômica. 
 

Esse plano destacou cinco desafios para a Economia Criativa Brasileira, que são: 
 

• Levantamento de informações e dados da Economia Criativa; 
• Articulação e estímulo ao fomento de empreendimentos 

criativos; 
• Educação para competências criativas;  
• Produção, circulação-distribuição e consumo-fruição de bens e 

serviços criativos / pouca infraestrutura;  
• Criação/Adequação de Marcos Legais para os setores 

criativos. 
 

12. Resultados  
O resultado dos questionários distribuídos nas cidades de Guaratinguetá e Lorena 
estão apresentados na Quadro 7. 
 
Quadro 7: Resultado do questionário em porcentagem 

 SIM 
(%) 

NÃO 
(%) 

NULO 
(%) 

3.    Artesão é a sua profissão principal? 55 45 0 
6.    Você tem algum documento que comprove a profissão 
de artesão? 52 48 0 

8.    Você diria, que o documento que identifica você como 
artesão (ã) traz benefícios?  45 29 26 

9.     Realiza todo o processo sozinho (a)?  84 13 3 
12.  Desenvolveu uma metodologia de trabalho própria? 48 35 16 
13.  Há coparticipação de um designer? 3 90 6 
15.  A matéria-prima utilizada é sintética? 35 55 10 
16.  Adquire a matéria-prima no comércio local? 71 23 6 
17.  Emprega recursos naturais como bambu, palhas ou 23 74 3 
                                                        
34 O plano está disponível para download no site do MinC. 
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outros?  
18.  Necessita de autorização do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA)? 

0 97 3 

19.   Há preocupação com a vida útil do produto, com o 
descarte e o meio-ambiente? 74 16 10 

23.  Participa de feiras? 77 23 0 
24.  Tem ponto de venda fixo?  81 16 3 
25.  Negocia pela internet?  48 52 0 
27.   Os compradores do seu produto geralmente pedem 
desconto?  61 39 0 

29.  Sendo os PRINCÍPIOS DO COMÉRCIO JUSTO E 
SOLIDÁRIO: cooperativismo / benefícios para a 
comunidade / transparência / respeito ao meio ambiente / 
preço justo e pagamento à vista / igualdade de gêneros / 
segurança no trabalho / consumidor consciente. Você 
considera a sua atuação profissional como um todo, dentro 
desses princípios? 

61 29 10 

30.  Faz algum tipo de divulgação dos produtos?  68 29 3 
32.  Recebe algum investimento de órgão público como a 
prefeitura municipal? 0 97 3 

33.  Conhece a Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas 
Comunidades, a SUTACO Estado de São Paulo? Sabe que 
ela emite carteira de artesão? 

39 58 3 

34.  Tem interesse em ter a Carteira Nacional do Artesão 
emitida gratuitamente pelo Programa Nacional do 
Artesanato Brasileiro – PAB?  

81 10 10 

35.  Já participou de algum evento de grande porte como 
REVELANDO SÃO PAULO ou Feira de Artesanato 
SEBRAE BRASIL ORIGINAL? 

26 71 3 

36.  Tem conhecimento da atuação do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) no setor 
Artesanato? 

52 42 6 

37.   Já obteve informações sobre os projetos e ações 
voltados para a valorização da atividade artesanal de 
referência cultural brasileira, desenvolvidas pela 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP) ArteSol? 

0 97 3 

38.  O Centro Sebrae de Referência do Artesanato 
Brasileiro (CRAB) é uma plataforma mercadológica que 
promove e dissemina o valor do artesanato brasileiro. É de 
seu conhecimento? 

39 55 6 

39.  Você conhece o conceito definido pela BASE 
CONCEITUAL DO ARTESANATO BRASILEIRO para 3 94 3 
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artesão e artesanato? 
 
14.  Qual a técnica aplicada? Você poderá marcar mais de uma opção. 
 PORCENTAGEM 
BORDADO 14,13 
CERÂMICA 1,09 
COSTURA 20,65 
COLAGEM 6,52 
CROCHÊ 11,96 
DOBRADURA 2,17 
ENTALHE 0,00 
ESTAMPARIA 0,00 
FUNDIÇÃO 0,00 
LATONAGEM 1,09 
MARCENARIA 2,17 
MARCHETARIA 1,09 
 
2.    Nível de escolaridade.  
 PORCENTAGEM TOTAL 
FUNDAMENTAL 23 
ENSINO MEDIO 45 
SUPERIOR 32 
 
4.    Tempo dedicado ao ofício por dia? 
 PORCENTAGEM TOTAL 
2h a 4h 23 
4h a 6h 29 
6h ou mais 48 
 
7.    Documento que comprove a profissão de artesão: 
 PORCENTAGEM TOTAL 
MUNICIPAL 94 
ESTADUAL 6 
FEDERAL 0 
 
10.   Com quem aprendeu o ofício? 
 PORCENTAGEM TOTAL 
PARENTE 32 
ESCOLA 23 
AUTODITADA 45 
 
11.   Sobre a concepção do seu produto? 
 PORCENTAGEM TOTAL 
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CRIA 10 
COPIA 3 
RECRIA 13 
TODOS 74 
 
20.  Que mercado atinge?  
 PORCENTAGEM TOTAL 
LOCAL 61 
REGIONAL 32 
TODOS 6 
 
22.  Quem compra o seu produto? 
 PORCENTAGEM TOTAL 
TURISTA 0 
AMIGOS 3 
OUTROS 55 
T. O. 6 
T. A. 6 
A. O. 13 
TODOS 16 
 
26.   Em que plataforma?  
 PORCENTAGEM TOTAL 
FACEBOOK 26 
ELO7 0 
ELO7 E FACE 22 
NULO 52 
 
31.  Em que mídias? 
 PORCENTAGEM TOTAL 
IMPRESSAS 29 
DIGITAIS 35 
PESSOAL 19 
NULA 16 
Fonte: Autora da pesquisa (2017) 

 
12.1 Análises do questionário 

Para a análise das respostas do questionário foi utilizada a ferramenta SWOT. Estas 

análises buscaram encontrar indicadores de Força e Fraqueza das respostas que, 

diante do ambiente externo, pudessem apontar as Oportunidades ou mesmo 
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Ameaças para o desenvolvimento do artesanato. Às Oportunidades foram indicados 

objetivos possíveis de se alcançar. 

Num primeiro momento as respostas dadas pelos artesãos foram condensadas por 

afinidade de argumentos e posteriormente comentadas.  

As questões fechadas iniciais do questionário, reapresentadas no quadro 8, trataram 

de identificar o nível de escolaridade do artesão, se o artesanato era a atividade 

principal exercida pelo autor e o tempo diário dedicado à atividade. Percebeu-e que 

metade tem a atividade como principal e se dedicam a ela diariamente. 

 
Quadro 8: Identidade – questões fechadas 
2.    Nível de escolaridade.  
 PORCENTAGEM TOTAL  
FUNDAMENTAL 23 
ENSINO MEDIO 45 
SUPERIOR 32 
 
4.    Tempo dedicado ao ofício por dia? 
 PORCENTAGEM TOTAL 
2h a 4h 23 
4h a 6h 29 
6h ou mais 48 
 
 Sim Não Nulo 
3.    Artesão é a sua profissão principal? 55 45 0 
Fonte: Adaptado de quadro 7 
 
Quadro 8A: Análise das questões fechadas de 2, 3 e 4 

FORÇAS 
Nível bom de escolaridade. 

FRAQUEZAS 
_______________ 

 
OPORTUNIDADES 

Potencial para aprenderem mais. 
Promover capacitações diversas. 
 

AMEAÇAS 
Ficarem divididos em profissões 
diferentes.  

 Fonte: Adaptado de Pazmino (2015) 

 

A questão aberta de número 5 indagava sobre como o indivíduo deu inicio à 

atividade de artesão. Duas pessoas, das trinta pesquisadas, não responderam a 

essa questão. E segundo o levantamento das respostas obtidas, foi possível 
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constatar que a formação do conhecimento do artesão e a sua inserção na atividade 

se deu de maneira ocasional. Os pesquisados aprenderam o ofício de maneiras 

diversas como: com parentes próximos, através da escola, no ensino fundamental, e 

cursos gratuitos, via internet. E essas respostas demonstraram que a intenção desse 

aprendizado e prática foi de aumentar a renda familiar, ocupar o tempo, trabalhar 

com liberdade de horário e na própria residência, e para exercitar a mente, 

satisfazendo a necessidade de criação.  

 

Quadro 9: Respostas por escrito 
5. Como iniciou a atividade de artesão? 
Respostas dadas: 
“Em casa, com pessoas da família”. 

“Por necessidade financeira”. 

“Como forma de usar com mais frequência a necessidade de criação”. 

“Após aposentadoria”. 

“Para presentear parentes e amigos”. 

“Faço desde criança e depois da aposentadoria me dediquei mais”. 

“Com toalhinhas de bebê”. 

“Fazendo curso de corte e costura”. 

“Para melhorar a renda familiar”. 

 “Através da escola e por sempre gostar de fazer coisas novas e diferentes, para 
ocupar o tempo”. 

“Quando tive uma filha parei de trabalhar e comecei a trabalhar novamente como 
artesã devido à disponibilidade de horário”. 

“Iniciei quando vi a técnica de biscuit na TV e me interessei”. 

“Trabalhando no ramo”. 

“Fazendo cursos pela internet”. 

“Há 4 anos, quando meu filho era pequeno e eu precisava fazer algo em casa”. 

“Quando por motivo familiar tive que trabalhar fora”. 

 “Através de familiares para adquirir renda extra”. 
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“Na escola”. 

“Na escola primária”. 

 “Através de grupos em escola”. 

“Na escola”. 

“Por não poder trabalhar fora de casa”. 

“Nas aulas de arte”. 

“Após uma doença”. 

 “Aprendi aos seis anos com minha avó e minha mãe”. 

“Por acaso, para melhorar e exercitar a mente”. 

“Por gostar de artesanato e ter afinidade, sempre gostei”. 

“Gosto pela atividade”. 

Fonte: Adaptado do questionário (2017) 
 
O fato de a pergunta questionar o modo como a pessoa se inseriu na atividade e as 
respostas demonstrarem uma interpretação bem subjetiva, permitiu a análise a ser 
verificada no Quadro 9A. 
 
Quadro 9A: Análise da questão 5 

FORÇAS 
Descobrir-se hábil para o artesanato. 
Melhoria da renda familiar 
Trabalhar em casa 

FRAQUEZAS 
______________________ 

 
OPORTUNIDADES 

Desenvolver propostas de metodologias de 
trabalho em casa. 

AMEAÇAS 
Não utilizar bem a liberdade de horário. 

 Fonte: Adaptado de PAZMINO (2015) 

 

Para a questão aberta: Qual a sua especialidade no artesanato35? Seis pessoas não 

se manifestaram. E na maioria das respostas dadas (Quadro 10) demonstraram 

habilidades para a produção de artefatos diversos que variam dos funcionais aos 

                                                        
35 Essa questão ficou sem numeração e localiza-se entre a questão 8 e 9.  
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decorativos. Seguem as respostas como foram dadas e a seguir o Quadro 10 com 

os dados organizados e comentados. 

 

Quadro 10: Respostas por escrito 

Qual a sua especialidade no artesanato? 
Respostas dadas: 
“Ecoarte: pufe de pneu, tapetes com resíduos de confecção de roupas, peso de 
portas com potes plásticos”. 

“Tapete de barbante”. 

“Toalhas de linha”. 

“Bolsa em couro e sandália”. 

“Bonecas e pinturas em tecido”. 

“Feltro e tecido, produtos para bebê”. 

“Religioso”. 

“Madeira, bordado, tricô, patchwork, costura criativa, sabonete, pintura em tecido”. 

“Peso de porta, puxa-saco, enfeites para decorar a casa”. 

“Costura criativa”. 

“Enxoval de bebê”. 

“Diversos”. 

“Pintura, patchaplique, feltro”. 

“Trabalhos em feltro”. 

“Costura e bordado”. 

“Cestaria em palha de milho e taboa”. 

“Madeira em montagem diversa”. 

“Crochê, tricô, bordados em geral, pintura, reciclagem, aplicação entre outros”. 

“Biscuit, costura, pintura, crochê, bordado, fuxico. 

“Bordados diversos, costura, crochê”. 
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“Feltro, E.V.A., M.D.F., pintura em tecido”. 

“Decoupage, pintura”. 

“Tecido, pintura”.  

“Bordados em geral, tricô, crochê, aplicação em garrafas”. 

Fonte: Adaptado do questionário (2017) 
 
 
Quadro 10A: Organização dos produtos / especialidades 

PRODUTOS TÉCNICAS  MATERIAIS  
Artigos religiosos Biscuit EVA 
Bordados diversos Bordado Feltro 
Bonecas Costura criativa Madeira 
Bolsa em couro e sandália Crochê MDF 
Cestaria Fuxico Palha de milho 
Enxoval de bebê Decoupage Reciclável papel e 

plástico 
Enfeites para decorar a casa Marcenaria Taboa 
Peso portas c/ potes plásticos Pintura Tecido 
Pufe de pneu Patchwork  

Objetos de madeira Patch Aplique  

Sabonetes Tricô  
Tapetes com descarte de 
confecção de roupas 

Trançado  

Fonte: Adaptado do questionário (2017) 
 

Para essa questão que acabamos de abordar (s/n) seguiram-se seis outras, 

questões fechadas, que intencionavam reconhecer na especialidade enunciada pelo 

artesão, além da sua habilidade, a sua autonomia na criação do produto. 

As questões indagaram se o artesão realizava todo o processo sozinho, com quem 

aprendeu o ofício, se a criação era de própria autoria, se copiava ou mesmo se 

recriava, no sentido de pegar ideias de outros autores, se devolvia uma metodologia 

própria para executar seus trabalhos e se havia coparticipação de um designer. 

Pudemos confirmar pelos resultados (Quadro 10A) que a maioria realiza seu 

trabalho sozinho, que são autodidatas, que nem sempre a ideia do trabalho é dele, 
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às vezes recria ou mesmo copia de outrem e que tem uma metodologia própria de 

trabalho.  

 

Quadro 10B: Sobre o artesanato produzido - questões fechadas 
 Sim Não Nulo 
9.    Realiza todo o processo sozinho (a)?  84 13 3 
12.  Desenvolveu uma metodologia de trabalho própria? 48 35 16 
13.  Há coparticipação de um designer? 3 90 6 
 
10.   Com quem aprendeu o ofício? 
 PORCENTAGEM TOTAL 
PARENTE 32 
ESCOLA 23 
AUTODITADA 45 
 
11.   Sobre a concepção do seu produto? 
 PORCENTAGEM TOTAL 
CRIA 10 
COPIA 3 
RECRIA 13 
TODOS ( ora cria, copia e recria) 74 
Fonte: Adaptado de quadro 7 
 

 
 

Quadro 10C: Análise das questões fechadas 9 a 13 
FORÇAS 

Empirismo 
Identidade e diversidade 

FRAQUEZAS 
Copiar trabalhos 

 
OPORTUNIDADES 

Desenvolver a vocação da produção local. 
AMEAÇAS 

Descaracterização individual do produto 
 Fonte: Adaptado de Pazmino (2015) 

 
A questão de número 14 tratou, especificamente, sobre técnica que o artesão utiliza 

em seu trabalho. Foram dadas 18 opções de técnicas retiradas da BCA (2012). O 

resultado (Quadro 11) e a análise (Quadro 11A) demonstraram relevância na 

pesquisa quanto ao desenvolvimento técnico do produto. 
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                Quadro 11: As técnicas utilizadas – questão de múltipla escolha 
14.  Qual a técnica aplicada? Você poderá marcar mais de uma 
opção. 

TÉCNICAS PORCENTAGEM 
BORDADO 14,13 
CERÂMICA 1,09 
COSTURA 20,65 
COLAGEM 6,52 
CROCHÊ 11,96 
DOBRADURA 2,17 
ENTALHE 0,00 
ESTAMPARIA 0,00 
FUNDIÇÃO 0,00 
LATONAGEM 1,09 
MARCENARIA 2,17 
MARCHETARIA 1,09 

      Fonte: Adaptado do Quadro 7 (2017) 

 

Das respostas foram avaliadas como elementos de Força as técnicas que podem 

promover o desenvolvimento na área do design de moda36. E em contrapartida 

demonstrou Fraqueza no que se refere ao repertório técnico esperado pela origem 

regional, portanto, existe aí uma ameaça de esvaziamento dos elementos culturais 

da região. Se a RMVPLN está intimamente ligada aos ciclos econômicos pelo qual o 

Brasil passou, e, se devemos imprimir no produto artesanal a identidade local, vale 

lembrar que o ciclo da cana de açúcar Pasin (1977, p. 2) trouxe os primeiros 

artesãos especializados em trabalhar com ferro, madeira, couro e tecido para região.  
Com os canaviais, os escravos e o comércio exportador, modificou-se 
a estrutura social e econômica da região, com o predomínio absoluto 
dos senhores de engenho. Surgiram novas atividades artesanais [...] 
ferreiros, carpinteiros, seleiros, tecelões e fiandeiras. 

                                                        
36 “Este profissional é especializado em criar e comercializar vestuário e acessórios. Ele desenha 
peças de roupa, joias, cintos, bolsas e calçados, preocupando-se com os estilos e tendências da 
moda. Analisa o comportamento dos consumidores que pretende alcançar e faz a promoção das 
vendas. Na indústria têxtil, é responsável pela aquisição de matérias-primas e pelo desenho de 
estampas. Como gestor, pesquisa o mercado consumidor, estabelece estratégias de marketing e 
cuida da promoção de vendas” (GUIA DO ESTUDANTE, 2017). 
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Não esqueçam que, antes da chegada dos portugueses, já contávamos com os 

conhecimentos artesanais dos indígenas com a produção de diversos artefatos para 

rituais, caça, pesca, preparo e armazenamento de alimentos, entre outros. 

Portanto, na avaliação dessa questão, verificamos duas Oportunidades para serem 

desenvolvidas futuramente, se implantado o LDPA no Centro UNIFATEA. 

 
Quadro 11A: Análise da questão 14 

FORÇAS 
 

Bordado, costura, tricô e crochê 

FRAQUEZAS 
Ausência das técnicas: 
O entalhe;  
A estamparia;  
Fundição; 
Papietagem; 
Cerâmica.  
Latonagem 

 
OPORTUNIDADES 

Desenvolver o setor Design de Moda37. 
Capacitar para as técnicas ausentes, por 
estarem intimamente ligadas à cultura 
regional, como o entalhe, fundição e 
cerâmica.  

AMEAÇAS 
Esvaziamento de técnicas tradicionais da 
região do artesanato local. 

Fonte: Adaptado de Pazmino (2015) 

 

As perguntas fechadas de 15 a 19 (Quadro 12) foram construídas de forma a obter 
informações sobre o relacionamento do artesão com a natureza de sua matéria-
prima e sua influência ambiental. Verificou-se uma contradição, pois a maioria 
demonstrou não utilizar recursos naturais enquanto só menos da metade dos 
artesãos utiliza material sintético.  
Quanto a pensar sobre a influência do produto com o meio ambiente, a maioria 
demonstrou preocupar-se. 
Sobre a aquisição do material utilizado nos produtos criados, identificou-se que 
compram no comércio local. Isto foi avaliado como um fator importante, pois, ao 
mesmo tempo em que, ao vender seus produtos sem o pagamento de imposto 
poderia ser visto como uma concorrência desleal pelos comerciantes das lojas, mas 

                                                        
37 Área do Design “especializado em criar e comercializar vestuário e acessórios”. Ele desenha peças 
de roupa, joias, cintos, bolsas e calçados, preocupando-se com os estilos e tendências da moda. 
Analisa o comportamento dos consumidores que pretende alcançar e faz a promoção das vendas. Na 
indústria têxtil, é responsável pela aquisição de matérias-primas e pelo desenho de estampas. Como 
gestor, pesquisa o mercado consumidor, estabelece estratégias de marketing e cuida da promoção 
de vendas (Guia do Estudante, 2012) 
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isso é reparado, pois os mesmos podem estar pagando caro pela matéria-prima 
encarecendo a venda do produto. A análise segue no Quadro 12A. 
 

Quadro 12: A matéria-prima e seus desdobramentos 

 Sim  Não Nulo 

15.  A matéria-prima utilizada é sintética? 35 55 10 

16.  Adquire a matéria-prima no comércio local? 71 23 6 
17.  Emprega recursos naturais como bambu, palhas ou 
outros?  

23 74 3 

18.  Necessita de autorização do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(IBAMA)? 

0 97 3 

19.   Há preocupação com a vida útil do produto, com o 
descarte e o meio-ambiente? 

74 16 10 

Fonte: Adaptado do Quadro 7 

 

Quadro 12A: Análise das questões fechadas de 15 a 19 
FORÇAS 

 
Preocupam-se com a vida útil do produto, 
com o descarte e o meio ambiente. 
Investem no comércio local. 
 

FRAQUEZAS 
Não necessitar de autorização do Instituto 
Brasileiro do meio ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA), pode indicar 
tanto que não segue as normas ou não 
utiliza materiais naturais. 

 
OPORTUNIDADES 

Incentivar o uso dos recursos naturais do 
território. 

AMEAÇAS 

Fonte: Adaptado de Pazmino (2015) 

 
Sobre a abrangência dos questionamentos ligados à parte comercial, seguem as 
respostas textuais para a questão aberta de número 21 Quadro 13 e em seguida os 
dados em percentuais para as questões fechadas Quadro 13A. E a análise Quadro 
13B. 
Os dados obtidos trataram da precificação dos produtos, local de venda, clientes e 
da prática dos Princípios do Comércio Justo e Solidário. 
 
Quadro 13: Respostas por escrito 
21. Quais critérios são utilizados para dar o preço do produto? 
Respostas dadas: 
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“Analisamos os custos de mão de obra do artesão mais o material utilizado nas 

peças”. 

 “Analisamos os custos de mão de obra do artesão mais o material utilizado nas 

peças”. 

“Acompanha os colegas”. 

“Dificuldades na confecção, quantidade de detalhes ou fontes de inspiração que eu 

considerar mais criativas”. 

“Custo do material mais trabalho”. 

“Cálculo de custo de preço e pesquisa de mercado”. 

“Fazendo o cálculo dos preços que gastei”. 

“Utilizo o preço total de todo o material utilizado”. 

“Valor e tempo gastos”. 

“Ser produto artesanal, possibilidade de escolher detalhes e as horas trabalhadas”. 

“Vejo o valor do material e o tempo de trabalho para executar”. 

“Criatividade”. 

“Custo dos materiais e tempo gasto para finalizar as peças”. 

“Tempo, matéria-prima e mão de obra. Mais gasto com material x 2  

“Uma base no que já foi gasto”. 

“Horas trabalhadas”. 

“De acordo com o preço da matéria-prima”. 

“O custo mais porcentagem”. 

“Mercado”. 

Fonte: Adaptado do Questionário (2017) 

 

Quadro 13A: Abrangência comercial e de mercado 
20.  Que mercado atinge?  
 PORCENTAGEM TOTAL 
LOCAL 61 
REGIONAL 32 
TODOS 6 
 
22.  Quem compra o seu produto? 
 PORCENTAGEM TOTAL 
TURISTA 0 
AMIGOS 3 
OUTROS 55 
T. O. 6 
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T. A. 6 
A. O. 13 
TODOS 16 
 

 Sim Não Nulo 

23.  Participa de feiras? 77 23 0 
24.  Tem ponto de venda fixo?  81 16 3 
25.  Negocia pela internet?  48 52 0 
27.   Os compradores do seu produto geralmente pedem 

desconto?  
61 39 0 

29.  Sendo os PRINCÍPIOS DO COMÉRCIO JUSTO E 

SOLIDÁRIO: cooperativismo / benefícios para a 

comunidade / transparência / respeito ao meio ambiente / 

preço justo e pagamento à vista / igualdade de gêneros / 

segurança no trabalho / consumidor consciente.  

Você considera a sua atuação profissional como um todo, 

dentro desses princípios? 

61 29 10 

Fonte: Adaptado do Quadro 7  

 

Quadro 13B: Análise das questões aberta e fechadas de 20 a 29 
FORÇAS 

Reconhece o valor da cadeia envolvida na 
atividade. Tem um local fixo para venda e 
potencial turístico. 

FRAQUEZAS 
Ausência de gerenciamento de 
informação sobre o negócio. 

 
OPORTUNIDADES 

Estudar o público consumidor de artesanato 
AMEAÇAS 

Pouco retorno financeiro 
Fonte: Adaptado de Pazmino (2015) 

Justificando a Ameaça identificada: 

A declaração de uma das responsáveis pelas associações sobre o retorno financeiro 

da atividade, afirmou que uma média de ganho de um artesão na feira, considerando 

que trabalham somente aos sábados não ultrapassa a faixa de R$ 400,00 a R$ 

500,00 mensais, considerando as melhores ocasiões de ganho que são em épocas 

especiais, como o Dia das Mães e o Natal.  
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Sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pelo grupo ela considerou (informação 
verbal): 

Tem artesão da associação que já ficou com a mensalidade de três 
reais atrasada, quatro meses sem pagar, depois acertou. Pelo 
regulamento, essa pessoa deveria ser afastada, mas não podemos 
levar a ferro e fogo, tirar a possibilidade da pessoa de ter um ganho 
financeiro (CORREA, 2017)38. 
  

Em Guaratinguetá, Bedaque (2017) 39  apresentou (informação verbal) de uma 

situação semelhante. 

Para compreender o lado empreendedor do artesão, as questões a seguir tentaram 

inspecionar a maneira como o artesão lida com as questões de divulgação e, se 

utiliza dos meios contemporâneos de comunicação. No Quadro 12 os dados em 

percentuais demonstram que os recursos digitais são os meios mais utilizados.  

 
Quadro 14: Divulgação do trabalho 
 Sim Não Nulo 

30.  Faz algum tipo de divulgação dos produtos?  68 29 3 
 
31.  Em que mídias? 
 PORCENTAGEM TOTAL 
IMPRESSAS 29 
DIGITAIS 35 
PESSOAL 19 
NULA 16 
Fonte: Adaptado do Quadro 7 

 

Quadro 14A: Análise das questões fechadas 30 e 31 
FORÇAS 

Acesso às redes sociais digitais 
FRAQUEZAS 

 
 

OPORTUNIDADES 
Promover mais domínio para a linguagem 
digital para transações de compra e venda. 
 

AMEAÇAS 
 
 

Fonte: Adaptado de Pazmino (2015) 
                                                        
38 D. Eugênia Correa é a responsável pela Associação Artel - Artesanato de Lorena, 
anotação de campo 2017. 
39Vania Bedaque é coordenadora da feira de artesanato de Guaratinguetá, anotação de campo 
2017. 
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A questão 32 chamou a atenção pelo resultado ser negativo (Quadro 15). Os 

artesãos não identificaram que o fato de participarem da feira local, é um 

investimento do poder público para a classe, pois, a princípio, eles estão isentos de 

pagar impostos sobre as mercadorias que vendem. 

 

Quadro 15: Apoiador local 
 Sim Não Nulo 
32.  Recebe algum investimento de órgão público 
como a prefeitura municipal? 0 97 3 

Fonte: Adaptado do Quadro 7 
 
As questões (Quadro 16) dedicaram-se às organizações públicas e privadas que 

promovem o artesanato no Estado, no sentido de verificar se os artesãos já 

participaram ou utilizaram os benefícios de suas promoções, que privilegiam e 

fomentam o artesanato considerado legado tradicional das regiões.  

Os resultados percentuais mostraram que a maioria não conhece a SUTACO, que é 

responsável como já dito anteriormente, por representar, em âmbito estadual, o 

Programa de Artesanato Brasileiro, emitindo a Carteira Nacional de Artesão e nota 

fiscal. A CNA é de interesse da maioria dos pesquisados como demonstrou a 

pesquisa.  No mais a maioria não participou de eventos que primam pelo artesanato 

com valor regional agregado, nem tem conhecimento de organizações atuantes no 

setor. Com exceção tem conhecimento da existência do SEBRAE. 

 
Quadro 16: Orgãos apoiadores da classe artesã 
 Sim Não Nulo 
33.  Conhece a Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas 
Comunidades, a SUTACO Estado de São Paulo? Sabe que 
ela emite carteira de artesão? 

39 58 3 

34.  Tem interesse em ter a Carteira Nacional do Artesão 
emitida gratuitamente pelo Programa Nacional do 
Artesanato Brasileiro – PAB.?  

81 10 10 
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35.  Já participou de algum evento de grande porte como 
REVELANDO SÃO PAULO 40ou Feira de Artesanato 
SEBRAE BRASIL ORIGINAL? 

26 71 3 

36.  Tem conhecimento da atuação do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) no setor 
Artesanato? 

52 42 6 

37.   Já obteve informações sobre os projetos e ações 
voltados para a valorização da atividade artesanal de 
referência cultural brasileira, desenvolvidas pela 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público 
(OSCIP) ArteSol? 

0 97 3 

38.  O Centro Sebrae de Referência do Artesanato 
Brasileiro (CRAB) é uma plataforma mercadológica que 
promove e dissemina o valor do artesanato brasileiro. É de 
seu conhecimento? 

39 55 6 

39.  Você conhece o conceito definido pela BASE 
CONCEITUAL DO ARTESANATO BRASILEIRO para 
artesão e artesanato? 

3 94 3 

Fonte: Adaptado do Questionário (2017) 

 

Quadro 16A: Análise das questões fechadas 33 a 39 
FORÇAS 

Tem interesse em ter um documento oficial. 
FRAQUEZAS 

Não poder participar de feiras e demais 
eventos de destaque. 

OPORTUNIDADES 
Obter a CNA e receber os benefícios da 
profissão por meio de documentação. 

AMEAÇAS 
A falta de identidade do produto e a da 
profissão.. 

Fonte: Adaptado de PAZMINO (2015) 

 

Fechando o estudo do questionário, a questão de número 40 solicitou: 

“Aponte pontos positivos e negativos de sua atividade. O que gostaria de aprimorar no seu 

produto ou no método de trabalho. Dê Sugestões”. 

Nas respostas dadas (Quadro 17) sobre os pontos considerados positivos e os negativos da 

atividade desenvolvida por eles, nove artesãos não opinaram. E as sugestões feitas pelos 

artesãos demonstraram que desejam investimento na capacitação de mão de obra artesanal 

e na estrutura dos locais de venda das feiras. 

                                                        

40 O Programa Revelando São Paulo foi criado em 1996 pela Abaçaí Cultura e Arte, em parceria com 
o Governo do Estado de São Paulo. http://www.abacai.org.br/revelando-interno. php?id=281>. 
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Um dado importante foi o pedido de criação de cooperativas. Como foi apresentada nas 

experiências dos laboratórios e SEBRAE, a atuação deles só é desenvolvida em 

cooperativas e comunidades. No Quadro 17A encontra-se a análise. 

Quadro 17: Aspectos positivos, negativos e sugestões – pelos artesãos. 
PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 

 
SUGESTÕES 

Bem atender a 
expectativa de um 
cliente. 
O contato social. 
Poder produzir peças 
únicas. 
Permitir-se a liberdade 
de criação. 
Definir o próprio horário 
de trabalho.  
Possibilitar uma renda 
extra. 
Reconhecimento de 
uma habilidade. 
Receber elogios dos 
clientes.  
A realização pessoal. 
 

A não valorização do 
produto artesanal.  
Custo alto dos materiais 
utilizados na confecção dos 
produtos.  
Baixo interesse na atividade 
do artesão.  
Deficiência de apoio público 
e privado.  
O não envolvimento com o 
setor turístico das cidades. 
Muita imitação mal feita com 
baixo valor concorrendo com 
o original e de bom 
acabamento.  
Não reconhecimento do 
valor das peças. 
Precária divulgação dos 
produtos artesanais. 
Pouco interesse pelo 
produto artesanal. 
Insignificante apoio na 
promoção da atividade 
manual. 
Insuficientes oportunidades 
de feiras e eventos para 
participarem. 

Oferta de cursos gratuitos de 
aprimoramento de técnicas. 
Cursos para tratar os materiais para 
não dar fungos. 
Manipulação de sobras de material e 
empreendedorismo. 
Mais espaços para vender os produtos, 
sendo o ideal um local 
fixo na praça central para 
funcionamento semanal  
Padronização das barracas para 
trabalho individual e com iluminação. 
Criação de cooperativas.  
Promoção de eventos para divulgação 

do trabalho. 

Fonte: Adaptado do Questionário (2017) 
 
Quadro 17A: Análise da questão 40 

FORÇAS 
Reconhecer-se com habilidades. 
Saber o que querer e estar aberto à  
capacitação e aperfeiçoamento profissional. 
Valorizar o que faz. 

FRAQUEZAS 
Desejam o investimento na capacitação de 
mão de obra artesanal e na estrutura dos 
locais de venda de artesanato. Não 
conseguem investir sozinhos. 

OPORTUNIDADES 
Ampliar o apoio público e privado envolvendo o 
setor turístico das cidades, hotéis, pousadas, 
secretaria etc. 
Formar cooperativas. 

AMEAÇAS 
Identificaram mais itens negativos do que 
positivos na atividade 
Produtos importados. 

Fonte: Adaptado de Pazmino (2015) 
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12.1.1 Síntese do perfil do artesão e de seu produto 
 
O artesão consultado nesta pesquisa demonstrou potencial e disponibilidade para 

desenvolver mais conhecimentos e empreender-se na profissão de artesão 

integralmente. Quanto ao artefato produzido verificamos que ele deve desenvolver 

uma identidade. Não foi possível dizer que o artesanato comercializado nas feiras de 

Guaratinguetá e Lorena, traz características originais, visto que não conseguiriam 

passar pela triagem feita pelos grandes eventos como BRASIL ORIGINAL e, como 

já ocorreu no passado, com o evento regional REVELANDO São Paulo. 

Ao identificarmos as oportunidades para o desenvolvimento do artesão e seu 

produto também enfatizamos a participação dos alunos do curso de Design, visto 

que a matriz curricular41 do curso oferece conteúdos a serem desenvolvidos em 

áreas diversas e afins que poderão gerar projetos de pesquisas e futuros trabalhos 

de extensão bem como Atividades Complementares 42. 

 

12.1.2 Síntese do resultado das análises - oportunidades vislumbradas: 

• Formar cooperativas dos produtores de artesanato. 
• Obter a Carteira Nacional do Artesão (CNA) e receber os benefícios da 

profissão por meio de documentação. 
• Desenvolver a vocação da produção local. 

• Estudar o público consumidor de artesanato. 

• Desenvolver propostas empreendedoras para o setor. 

                                                        
41  Algumas disciplinas do currículo da graduação em Design: Controle da Qualidade; 
Desenvolvimento de Projeto de Identidade Visual; Design, Ambiente e Sustentabilidade; 
Desenvolvimento Conceitual em Design de Produto; Desenvolvimento Técnico em Design de 
Produto; Desenvolvimento de Produto; Ecodesign; Ergonomia do Trabalho; Ergonomia Cognitiva; 
Introdução a Estamparia; Legislação e Normas; Metodologia de Projeto de Design; Produção Gráfica 
em Embalagens; Resistência dos Materiais; Oficina de Modelos entre outras (PPC 2013). 
 
42 “As Atividades Complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, 
por avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do 
ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, opcionais, de 
interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e com as diferentes 
manifestações e expressões culturais e artísticas, com as inovações tecnológicas,incluindo ações de 
extensão junto à comunidade” PDI 2013). 
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• Engajar os poderes público e privado, envolvendo o setor turístico das 

cidades, hotéis, pousadas para a divulgação e venda do artesanato local. 

• Capacitar profissionais para as técnicas tradicionais simbólicas da região, 

como o entalhe, a fundição e a cerâmica. 

• Desenvolver o setor Design de Moda43 

• Promover mais domínio para a linguagem digital para transações de compra e 

venda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
43 Área do Design “especializado em criar e comercializar vestuário e acessórios”. Ele desenha peças 
de roupa, joias, cintos, bolsas e calçados, preocupando-se com os estilos e tendências da moda. 
Analisa o comportamento dos consumidores que pretende alcançar e faz a promoção das vendas. Na 
indústria têxtil, é responsável pela aquisição de matérias-primas e pelo desenho de estampas. Como 
gestor, pesquisa o mercado consumidor, estabelece estratégias de marketing e cuida da promoção 
de vendas (Guia do Estudante, 2012) 



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

©2017 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação                     66 

13. Conclusão  
Este trabalho, inserido na linha de pesquisa Inovaçaõ e 

Empreendedorismo, atendeu o objetivo de realizar um estudo para subsidiar a 

implantação de um Laboratório de Desenvolvimento de Produtos Artesanais no 

contexto do Centro UNIFATEA . 

No início desta pesquisa foi apresentada a ideia de implantação de um 

laboratório que considerasse o trabalho colaborativo entre os estudantes da 

graduação em Design e os artesãos da região, tendo no designer o elo entre os 

diferentes saberes e que - em sinergia com o artesão e apoiados por uma equipe 

interdisciplinar – pudessem estabelecer e testar soluções funcionais, ergonômicas e 

sustentáveis para os produtos analisados, com o enfoque na inovação e 

sustentabilidade sócio ambiental, promovendo a economia criativa.  

De início foram analisados os laboratórios que já desenvolvem essa parceria 

e compreendeu-se que o que move a ação dos laboratórios é a necessidade de 

promover a melhoria da condição social e econômica dos produtores da atividade 

criativa artesanato, resgatando e valorizando a identidade do produto artesanal na 

percepção da crescente contribuição da cultura na composição do PIB nacional.   

E, com o objetivo de que essa ação fosse sustentável, verificou-se que o 

design seria o instrumento de reconfiguração que desenvolve projetos eficazes, 

quando apoiado pelo incentivo de políticas públicas e empresas privadas para que 

sejam viabilizados os projetos.  

Outra constatação foi a de que os laboratórios e afins costumam atuar com 

grupos e comunidades e não de forma individualizada, o que poderia ser o 

diferencial do Laboratório de Desenvolvimento do Produto Artesanal do UNIFATEA, 

ou seja, o atendimento individual ao artesão. Mas agora percebemos não ser o mais 

adequado, visto que a classe pesquisada deseja a formação de cooperativa. 

Também foi observado que é contemplado nas ações dos laboratórios e 

organizações, o estímulo à investigação e utilização dos recursos naturais locais 

próximos dos grupos atendidos, o que desenvolve a consciência ambiental e 

caracteriza o produto regionalmente, fator importante a ser fortalecido na RMVPLN. 
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Cada experiência apresentada advertiu que só o contato direto com os grupos 

de artesãos pode demonstrar o modo de operação desses grupos, tendo cada caso 

as suas peculiaridades, não apresentando um método comum a todos. 

Notou-se que todos os laboratórios e afins têm sede própria, e os que fazem 

parte das universidades FAAC e UFPE contam com a infraestrutura dos laboratórios 

das disciplinas 44  dos cursos. Os recursos humanos e as parcerias para 

investimentos financeiros são elementos destacados.  

 Mas o fator mais importante para este estudo foi conhecer o público usuário 

do laboratório: o artesão local. 

A princípio seriam analisadas as cidades de Aparecida, Guaratinguetá e 

Lorena, mas, devido às dificuldades criadas pelos artesãos da cidade de Aparecida, 

com a não entrega do questionário preenchido e mesmo a desistência voluntária de 

última hora, achamos por bem não insistir na sua participação. O constrangimento 

surgido na feira do município de Aparecida, talvez tenha como causa a presença de 

muitos produtos estrangeiros comercializados junto com uma pequena parcela de 

artesanato local, fato que não se enquadra no regimento das feiras de artesanato. 

Assim sendo, aplicada a enquete para os artesãos dos municípios de 

Guaratinguetá e Lorena e, feita a análise das respostas obtidas, constatou-se que há 

uma demanda ávida por desenvolvimento. 

Percebemos que a maioria dos entrevistados gosta muito do que faz e o 

realiza por necessidade financeira Descobriram-se habilidosos para criar um 

artefato, mas com muitas carências a serem supridas para se desenvolverem com 

autonomia. 

Concluiu-se que a produção artesanal das cidades de Guaratinguetá e Lorena 

está caracterizada por uma produção variada de materiais e processos. 

Apresentando qualidade técnica e um percentual expressivo para o artesanato de 

segmento têxtil, além de elementos que demonstram potencial de valorização 

territorial e turístico, mas, com fragilidades em nível de originalidade conceitual e de 

gestão de negócios.  

                                                        
44 Oficina de Madeira, Modelagem, Oficina de Materiais Plásticos, Tecelagem, Cerâmica, Moda, 
Tipografia, Fotografia etc. 
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A investigação demonstra que as condições do artesanato local podem ser 

desenvolvidas. E que os alunos do curso de graduação de Design podem colaborar 

nesse processo e ao mesmo tempo se beneficiar, ao colocar em prática as teorias 

apresentadas pela academia e também compartilhar dos saberes dos artesãos.  

Ainda há o desejo do pesquisador de envolver em pesquisa aqueles artesãos 

que não estão evidentes nas feiras das praças centrais das cidades, mas presentes 

nos arredores rurais. Por ora, não foi possível interagir com a desejada profundidade 

com esses artesãos, mas essa aproximação pode acontecer nas ações futuras do 

Laboratório de Desenvolvimento de Produtos Artesanais, se implantado no Centro 

UNIFATEA. Lembremos que a instituição pode firmar parceria com os Laboratórios 

de Ergonomia, Materiais, Textura e Modelagem, e o de Design de Joias já inseridos 

no local. 

Este estudo, embora de uma realidade artesanal parcial da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba, é um estímulo para estudos mais profundos na 

área, para um futuro avanço de desenvolvimento dos setores culturais, econômicos, 

sociais e ambientais. 

Espera-se que com a aproximação e intensificação da influência mútua entre 

a universidade e a comunidade artesã, possam ser minimizados os impactos sociais 

e ambientais, se busque capacitar os profissionais no beneficiamento das matérias e 

produtos, promovendo a pesquisa, divulgando conhecimento e promovendo o 

comércio justo, colaborando para o desenvolvimento sustentável da cidade e região. 

E, deste modo, cooperar com a missão institucional do UNIFATEA na ampliação e 

fortalecimento das atividades de extensão, pesquisa e ensino.  
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APÊNDICE A – Carta de Informações 
Título: “Projeto para implantação de um laboratório de atualização de produtos, oriundos de 

práticas artesanais simbólicas do Vale do Paraíba”. 

Autora: Deise Aparecida Carelli Reis de Oliveira, mestranda do Programa de Pós-

Graduação STRICTO SENSU - Design, Tecnologia e Inovação – UNIFATEA. 

 

 
Ilmo(a) Sr(a) Secretário(a)/Diretor(a) 
 
Solicito a permissão de V.S.ª para a realização de uma pesquisa de mestrado de título: 

Projeto para implantação de um laboratório de atualização de produtos oriundos de práticas 

artesanais simbólicas do Vale do Paraíba do Centro Universitário Teresa D’Ávila. 

A investigação dará subsídio para identificarmos o perfil dos atuais artesãos, usuários em 

potencial do laboratório caso implantado, os tipos de artefatos produzidos, suas 

metodologias de trabalho e matérias primas utilizadas. Além de verificar como as peças 

estão sendo comercializadas. 

Será garantido o anonimato dos participantes; a garantia de não haver quaisquer sanções 

ou prejuízos pela não participação ou pela desistência, a qualquer momento; o direito de 

resposta às dúvidas; a inexistência de qualquer ônus financeiro aos participantes.  

Agradecendo antecipadamente a atenção dispensada, colocando-nos à disposição para 

maiores esclarecimentos pelo telefone (12) 2124-2852. Quaisquer dúvidas também podem 

ser esclarecidas por V. S.ª com o Comitê de Ética em Pesquisa do UNIFATEA.  

 

 

Atenciosamente, 
 
 
____________________________________ 
Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE B - Termo de Consentimento da Instituição 

De acordo com a leitura da carta de informações, a apresentação dos objetivos do estudo e 
as explicações do pesquisador, a Instituição que represento concorda em participar da 
pesquisa intitulada: “Projeto para implantação de um laboratório de atualização de produtos, 
oriundos de práticas artesanais simbólicas do Vale do Paraíba”. 
 
 
Nome da Instituição: ________________________________________________ 

 

 

Representante legal da Instituição: ____________________________________ 

 
Data: ___________________ 

 

 
Assinatura do/a representante legal:________________________________ 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
O senhor (a)............................................................................está sendo convidado(a) para participar 

da pesquisa intitulada: Projeto para implantação de um laboratório de atualização de produtos, 

oriundos de práticas artesanais simbólicas do Vale do Paraíba, que tem como objetivos específicos: 

descrever o perfil dos artesãos encontrados na região de Aparecida, Guaratinguetá e Lorena; 

descrever os produtos comercializados comumente pelos artesãos das regiões já citadas; descrever 

os padrões, técnicas utilizadas na elaboração dos produtos artesanais. Identificar as competências do 

designer segundo o MEC, frente ao artesanato e analisar os modelos de laboratórios similares 

existentes.  

 Este estudo está sendo realizada por Deise Aparecida Carelli Reis de Oliveira, mestranda do 

Programa de Pós-Graduação STRICTO SENSU - Design, Tecnologia e Inovação – UNIFATEA, 

juntamente com o pesquisador responsável professor orientador Nelson Tavares Matias. 

A pesquisa terá duração de 20 a 30 minutos. Suas respostas serão tratadas de forma anônima e 

confidencial, isto é, em nenhum momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo, 

respeitando assim sua privacidade. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os 

resultados divulgados em eventos ou revistas científicas. Sua participação é voluntária, isto é, a 

qualquer momento o(a) senhor(a) pode recusar-se a responder qualquer pergunta ou desistir de 

participar e retirar seu consentimento, o que garante sua autonomia. Sua participação nesta pesquisa 

consistirá em responder, de forma escrita, o questionário que mescla respostas dissertativas e de 

múltipla escolha.  

Os benefícios relacionados à concretização deste estudo visam à criação de um projeto de 

implantação de um laboratório de atualização de produtos de origem artesanal que atenda os 

artesãos da região. Esta proposta, caso implantada, objetiva a atualização dos produtos oriundos de 

práticas artesanais promovendo a economia criativa e este projeto está inserido na linha de 

pesquisa Inovação e Empreendedorismo do Mestrado Profissional de Design do Centro Universitário 

Teresa D`Ávila UNIFATEA. 

Os resultados estarão à sua disposição quando finalizada a pesquisa e ficarão arquivados 

com a pesquisadora responsável por um período de cinco anos, e após esse tempo serão 

descartados de forma que não prejudique o meio ambiente. 

 Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é um documento que comprova a sua 

permissão. Será necessário a sua assinatura para oficializar o seu consentimento. Ele encontra-se 

impresso em duas vias, sendo que uma cópia será arquivada pela pesquisadora responsável, e a 

outra será fornecida para o senhor (a). 

Para possíveis informações e esclarecimentos sobre o estudo, entrar em contato com a secretária do 

Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário Teresa D`Ávila (UNIFATEA). 
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Ressalta-se que a sua valiosa colaboração é muito importante e, a seguir, será apresentada 
uma Declaração e, se o senhor (a) estiver de acordo com o conteúdo da mesma, deverá 
assiná-la, conforme já lhe foi explicado anteriormente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE C - Declaração 
  
 
 Declaro estar ciente do inteiro conteúdo deste Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido e estou de acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei 
desistir a qualquer momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.  
 
 
Nome completo do (a) participante: ______________________________________ 
 
 
 
Assinatura do (a) participante: _________________________________________ 
 
 
 
Assinatura da pesquisadora responsável:________________________________ 
 
 
 
 
 (cidade), ______ de ___________________ de ________.  
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APÊNDICE D – Questionário 
 

Prezada (o) artesã (ao), 

Sou professora do curso de Design do Centro Universitário UNIFATEA, Lorena, Vale do 

Paraíba, São Paulo. No momento estou cursando o Mestrado Profissional em Design 

UNIFATEA e tenho como meta criar um ‘Projeto para implantação de um laboratório de 

atualização de produtos, oriundos de práticas artesanais simbólicas do Vale do Paraíba. 

Para que este projeto tenha êxito a sua participação é muito importante. Temos como 

objetivo traçar o perfil do artesão e do artesanato local, e para isso precisamos de seu 

retorno para o questionário a seguir.  Suas respostas não serão expostas de forma 

individual e os resultados serão mantidos em sigilo.  

Este projeto passou pela aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa CEP do Centro 

Universitário Teresa D`Ávila e estamos contando com a sua colaboração. 

1. Nome fictício 
2. Nível de escolaridade.  

 
3. Artesão é a sua profissão principal? 
(  ) Sim   (  ) Não 

 
4. Tempo dedicado ao ofício por dia? 
(  ) 2h a 4h   (  ) 4h a 6h   (  ) 6h ou mais horas 

 
5. Como iniciou a atividade de artesão? 
R. 
 
6.Você tem algum documento que comprove a profissão de artesão? 
(  ) Sim   (  ) Não 

 
7. Em caso afirmativo, diga se ele tem abrangência: 
(  ) Municipal   (   ) Estadual   (   ) Federal 

 
8. Você diria, que o documento que identifica você como artesão (ã) traz benefícios?  
(  ) Sim   (  ) Não 
Se respondeu sim, identifique quais são  os benefícios:______________________  
 
Qual a sua especialidade no artesanato?  
R. 
  
9. Realiza todo o processo sozinho(a)?  
(  ) Sim   (  ) Não 

 
10. Com quem aprendeu o ofício? 
(  ) Com um parente   (  ) Na Escola   (   ) É autodidata 

 
 11. Sobre a concepção do seu produto? 
(  ) Cria   (   ) Copia   (   ) Recria   (   ) Cria, copia e recria 
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10. Desenvolveu uma metodologia de trabalho própria? 
(  ) Sim   (  ) Não 

 
12. Há coparticipação de um designer? 
(  ) Sim   (  ) Não 

 
13. Qual a técnica aplicada? Você poderá marcar mais de uma opção. 
(  ) Bordado       (  ) Cerâmica      (  ) Costura         (  ) Colagem    
(  ) Crochê         (  ) Dobradura     (  ) Entalhe         (  ) Estamparia    
(  ) Fundição      (  ) Latonagem    (  ) Marcenaria   (  ) Marchetaria    
(  ) Papietagem  (  ) Pintura          (  ) Tapeçaria      (  ) Tecelagem    
(  ) Trançado      (  ) Tricô    
(  ) Outra - qual? 

 
14. A matéria-prima utilizada é sintética? 
(  ) Sim   (  ) Não 

 
15. Adquire a matéria-prima no comércio local? 
(  ) Sim   (  ) Não 

 
16. Emprega recursos naturais como bambu, palhas ou outros?  
(  ) Sim   (  ) Não 

 
17. Necessita de autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)? 
(  ) Sim   (  ) Não 
 
18. Há preocupação com a vida útil do produto, com o descarte e o meio-ambiente? 
(  ) Sim   (  ) Não 
 
 
19. Que mercado atinge?  
(  ) Local   (  ) Regional 
 
20.  Quais critérios são utilizados para dar o preço do produto? 
R. 
 
21. Quem compra o seu produto? 
(  ) turistas   (   ) amigos   (   ) outros 

 
22. Participa de feiras? 
(  ) Sim   (  ) Não 

 
23. Tem ponto de venda fixo?  
(  ) Sim   (  ) Não 

 
24. Negocia pela internet?  
(  ) Sim   (  ) Não 

 
 25.Em que plataforma?  
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(  ) facebook   (  ) Elo7   (   ) Qual?  
 

26. Os compradores do seu produto geralmente pedem desconto?  
(  ) Sim   (  ) Não 

 
27. Como justifica o valor do trabalho artesanal?  
R. 
 
28. Sendo os PRINCÍPIOS DO COMÉRCIO JUSTO E SOLIDÁRIO: cooperativismo / 
benefícios para a comunidade / transparência / respeito ao meio ambiente / preço 
justo e pagamento à vista / igualdade de gêneros / segurança no trabalho / 
consumidor consciente. Você considera a sua atuação profissional como um todo, 
dentro desses princípios? 
(  ) Sim   (  ) Não 

 
29. Faz algum tipo de divulgação dos produtos?  
(  ) Sim   (  ) Não 

 
30. Em que mídias? 
(  ) Impressas   (  ) Digitais   (   ) Qual? 

 
31. Recebe algum investimento de órgão público como a prefeitura municipal? 
(  ) Sim   (  ) Não 

 
32. Conhece a Subsecretaria do Trabalho Artesanal nas Comunidades, a SUTACO 
Estado de São Paulo? Sabe que ela emite carteira de artesão? 
(  ) Sim   (  ) Não 

 
33. Tem interesse em ter a Carteira Nacional do Artesão emitida gratuitamente pelo 
Programa Nacional do Artesanato Brasileiro – PAB.?  
(  ) Sim   (  ) Não 

 
34. Já participou de algum evento de grande porte como REVELANDO SÃO PAULO 
ou Feira de Artesanato SEBRAE BRASIL ORIGINAL? 
(  ) Sim   (  ) Não 

 
35. Tem conhecimento da atuação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE) no setor Artesanato? 
(  ) Sim   (  ) Não 

 
 36. Já obteve informações sobre os projetos e ações voltados para a valorização da 
atividade artesanal de referência cultural brasileira, desenvolvidas pela Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) ArteSol? 
(  ) Sim   (  ) Não 

 
37. O Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro (CRAB) é uma 
plataforma mercadológica que promove e dissemina o valor do artesanato brasileiro. 
É de seu conhecimento? 
(  ) Sim   (  ) Não 
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38. Você conhece o conceito definido pela BASE CONCEITUAL DO ARTESANATO 
BRASILEIRO para artesão e artesanato? 
(  ) Sim   (  ) Não 
 
39. Para finalizar: aponte pontos positivos e negativos de sua atividade. O que 

gostaria de aprimorar no seu produto ou método de trabalho. Dê Sugestões. 
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APÊNDICE E - Gráficos em coluna 
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3. Artesão é a sua profissão principal?
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4. Tempo dedicado ao ofício por dia?
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7. Documento que comprove a profissão de 
artesão:
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8. Você diria, que o documento que identifica 
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9. Realiza todo o processo sozinho(a)? 
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10. Com quem aprendeu o ofício?
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11. Sobre a concepção do seu produto?
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12. Desenvolveu uma metodologia de trabalho 
própria?
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14. Qual a técnica aplicada? Você poderá marcar mais de 
uma opção.
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15. A matéria-prima utilizada é sintética?
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16. Adquire a matéria-prima no comércio local?
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19. Há preocupação com a vida útil do produto, 
com o descarte e o meio-ambiente?
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20. Que mercado atinge? 
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22. Quem compra o seu produto?
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24. Tem ponto de venda fixo? 
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26. Em que plataforma? 
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30. Faz algum tipo de divulgação dos produtos? 
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31. Em que mídias?
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33. Conhece a Subsecretaria do Trabalho 
Artesanal nas Comunidades, a SUTACO Estado 

de São Paulo? Sabe que ela emite carteira de 
artesão?
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34. Tem interesse em ter a Carteira Nacional do 
Artesão emitida gratuitamente pelo Programa 

Nacional do Artesanato Brasileiro – PAB.? 
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38. O Centro Sebrae de Referência do Artesanato 
Brasileiro (CRAB) é uma plataforma 

mercadológica que promove e dissemina o valor 
do artesanato brasileiro. É de seu conhecimento?



 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM DESIGN, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO 
MESTRADO PROFISSIONAL 
CENTRO UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA 
  

 

 
 

©2017 Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação                     93 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

SIM NÃO NULO

Po
rc

en
ta

ge
m

 (%
)

39. Você conhece o conceito definido pela BASE 
CONCEITUAL DO ARTESANATO 

BRASILEIRO para artesão e artesanato?
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Anexo 1 - Lei que legaliza a profissão de artesão 
 

1 Art. 1o  Artesão é toda pessoa física que desempenha suas atividades profissionais 
de forma individual, associada ou cooperativada. 
Parágrafo único.  A profissão de artesão presume o exercício de atividade 
predominantemente manual, que pode contar com o auxílio de ferramentas e outros 
equipamentos, desde que visem a assegurar qualidade, segurança e, quando 
couber, observância às normas oficiais aplicáveis ao produto. 
Art. 2o  O artesanato será objeto de política específica no âmbito da União, que terá 
como diretrizes básicas: 
I - a valorização da identidade e cultura nacionais; 
II - a destinação de linha de crédito especial para o financiamento da 
comercialização da produção artesanal e para a aquisição de matéria-prima e de 
equipamentos imprescindíveis ao trabalho artesanal; 
III - a integração da atividade artesanal com outros setores e programas de 
desenvolvimento econômico e social; 
IV - a qualificação permanente dos artesãos e o estímulo ao aperfeiçoamento dos 
métodos e processos de produção; 
V - o apoio comercial, com identificação de novos mercados em âmbito local, 
nacional e internacional; 
VI - a certificação da qualidade do artesanato, agregando valor aos produtos e às 
técnicas artesanais; 
VII - a divulgação do artesanato. 
Art. 3o  O artesão será identificado pela Carteira Nacional do Artesão, válida em todo 
o território nacional por, no mínimo, um ano, a qual somente será renovada com a 
comprovação das contribuições sociais vertidas para a Previdência Social, na forma 
do regulamento. 
Art. 4o  O Poder Executivo é autorizado a criar a Escola Técnica Federal do 
Artesanato, dedicada exclusivamente ao desenvolvimento de programas de 
formação do artesão. 
Art. 5o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Brasília, 22 de outubro de 2015; 194o da Independência e 127o da República.
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Anexo 2 - Parecer Consubstanciado do CEP 

 
 



FACULDADES INTEGRADAS
TERESA D'ÀVILA/SP

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:

CAAE:

Projeto para implantação de um laboratório de atualização de produtos oriundos de
práticas artesanais simbólicas do Vale do Paraíba.

Deise Aparecida Carelli Reis de Oliveira

INSTITUTO SANTA TERESA

1

66263517.2.0000.5431

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 1.997.534

DADOS DO PARECER

Projeto para a implantação de laboratório, para atualizar produtos oriundos de práticas artesanais

simbólicas, encontradas no Vale do Paraíba, no contexto institucional da graduação do curso de Design.

Apresentação do Projeto:

Descrever o perfil dos artesãos encontrados na região de Aparecida, Guaratinguetá e Lorena.

• Descrever os produtos comercializados comumente pelos artesãos das regiões Aparecida, Guaratinguetá

e Lorena.

• Descrever os padrões, técnicas utilizadas na elaboração dos produtos artesanais.

• Identificar as competências do Designer segundo o MEC – Artesanato.

• Analisar os modelos de laboratórios similares existentes.

Objetivo da Pesquisa:

Não há riscos.

Benefícios: Retrato de competências a serem desenvolvidas por designers

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Importante e pertinente pela originalidade do objeto de pesquisa.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

12.606-580

(12)2124-2849 E-mail: cep@fatea.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida Peixoto de Castro, 539
Vila Zélia

UF: Município:SP LORENA
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FACULDADES INTEGRADAS
TERESA D'ÀVILA/SP

Continuação do Parecer: 1.997.534

Nada digno de nota.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Nada digno de nota

Recomendações:

Nada consta.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_883174.pdf

24/03/2017
22:04:15

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TECLE_2.docx 24/03/2017
22:02:47

Deise Aparecida
Carelli Reis de
Oliveira

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TECLE.docx 24/03/2017
21:56:56

Deise Aparecida
Carelli Reis de
Oliveira

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_mestrado_DeiseCarelli_PPG.do
cx

24/03/2017
21:50:43

Deise Aparecida
Carelli Reis de
Oliveira

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

SKMBT_60117031518350.pdf 24/03/2017
21:37:34

Deise Aparecida
Carelli Reis de
Oliveira

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

SKMBT_60117031518351.pdf 24/03/2017
21:37:19

Deise Aparecida
Carelli Reis de
Oliveira

Aceito

Declaração de
Pesquisadores

SKMBT_60117031518352.pdf 24/03/2017
21:37:01

Deise Aparecida
Carelli Reis de
Oliveira

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

SKMBT_60117031518353.pdf 24/03/2017
21:36:41

Deise Aparecida
Carelli Reis de
Oliveira

Aceito

Folha de Rosto SKMBT_60117032018360.pdf 23/03/2017
12:18:07

Deise Aparecida
Carelli Reis de
Oliveira

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

12.606-580

(12)2124-2849 E-mail: cep@fatea.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida Peixoto de Castro, 539
Vila Zélia

UF: Município:SP LORENA
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Continuação do Parecer: 1.997.534

LORENA, 03 de Abril de 2017

Claudia Lysia de Oliveira Araújo
(Coordenador)

Assinado por:

Necessita Apreciação da CONEP:
Não

12.606-580

(12)2124-2849 E-mail: cep@fatea.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Avenida Peixoto de Castro, 539
Vila Zélia

UF: Município:SP LORENA
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