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RESUMO
A presente dissertação tem como objetivo recuperar e problematizar uma experiência vivida entre
1975 e 1981 em um projeto de valorização do artesanato regional e dos artesãos de Porto Nacional,
na época norte goiano. Esse trabalho realizado como uma das atividades comunitárias da
Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação – Comsaúde, levou à criação da Associação dos
Artesãos e Artífices de Porto Nacional – Associara. A pesquisa, baseada em arquivos e memórias,
busca diversas vias de acesso ao passado para conferir os significados desta experiência para a vida
dos artesãos. A perspectiva da Cultura Visual que embasou os caminhos metodológicos da
investigação ressaltou os diversos inter-relacionamentos temáticos envolvidos no trabalho do
passado como: a Educação e a Cultura Popular baseadas em Paulo Freire, a relação entre artesanato
e design e as politicas públicas para a área. A realização desta pesquisa permitiu ouvir diversas vozes
e pontuar novas visões do design centradas nas pessoas e em formas de conviver, produzir e
solucionar problemas em um mundo complexo. Este percurso trouxe aspectos do passado para
discussões atuais que entrelaçam artesanato, design, cultura, convivência coletiva e sustentabilidade.
A pesquisa em arquivos e a análise de entrevistas realizadas com três artesãs mostraram que o
projeto de valorização do artesanato contribuiu com que as atividades artesanais praticadas no
campo pudessem se tornar atividades profissionais reconhecidas na cidade de Porto Nacional.
Pessoas com históricos de migração encontraram no artesanato tradicional e nas formas coletivas de
trabalho possibilidades de valorizar sua cultura e exercer sua cidadania.

Palavras-chave: arquivos e memórias; artesanato; design; cultura visual; cultura popular.

ABSTRACT
This work aims to recover and discuss an experience lived between 1975 and 1981 in a
recovery project of regional craft in Porto Nacional, north Goiás. This work as one of the
community activities of the Community of Health, Development and Education - Comsaúde
led to the creation of the Association of Artisans and Craftsmen of Porto Nacional Associara. The inquiry, based on archives and memories searches several access routes to
check the meanings of the experience to the life of artisans. The prospect of Visual Culture
that based methodological paths of studies highlighted the various thematic
interrelationships involved in past work as: Education and Popular Culture based on Paulo
Freire, the relationship between craft and design and public policies for the area. This
research allowed to hear different voices and pointed new visions of human centered design
and ways of living, producing and solve problems in a complex world. This route brought
aspects of the past to current discussions intertwining crafts, design, culture, living together
and sustainability. The archival inquiry and the analysis of the interviews with three artisans
showed that the craft enhancement project contributed to craft activities practiced in the
field could become professional activities recognized in the city of Porto Nacional. People
with migration histories found in traditional crafts and collective forms of work opportunities
to value their culture and exercise their citizenship.

Keywords: archives and memories; crafts; design; visual culture; popular culture.
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INTRODUÇÃO1

O projeto de pesquisa objeto desta dissertação – Memórias de uma experiência
intercultural em torno do artesanato de Porto Nacional, Tocantins, entre 1975 e 1981 – tem
como objetivo recontar e ressignificar a experiência vivida no passado por grupos
comunitários de Porto Nacional – à época ainda município de Goiás, e hoje, com a divisão do
território, pertence ao estado de Tocantins – que juntos criaram a Associação dos Artesãos e
Artífices - Associara em 1979. Para tanto, utiliza a cultura visual como via de acesso e de
reaproximação desse momento histórico.
Essa entidade cultural popular nasceu em decorrência da implementação de um
projeto de valorização do artesanato regional, proposto pela Comunidade de Saúde,
Desenvolvimento e Educação - Comsaúde, uma ONG criada por profissionais, em sua
maioria, da área da saúde. A ação comunitária que levou à criação da associação foi pensada
e realizada como um projeto de educação popular, fortemente embasado nas ideias de
Paulo Freire.
Este não é um tema escolhido ao acaso. Junto com o designer Marcos Lotufo, fiz
parte dessa trajetória e morei na cidade de Porto Nacional, no então norte goiano, entre

1

As imagens que abrem a introdução e os demais capítulos são textos visuais que interagem com o texto
escrito. Portanto não necessitam de legendas explicativas.
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1975 e 1985,2 para onde nos mudamos a convite da Comsaúde, com o objetivo de coordenar
esse projeto específico da entidade, de organização dos artesãos locais. E é justamente em
virtude de minhas memórias serem também as memórias de Marcos que em alguns
momentos desta escrita o eu pessoal mescla-se ao “nós” da vida compartilhada.
Minha investigação está focada no projeto de valorização do artesanato e dos
artesãos e procura analisar em que medida ele repercutiu na vida das pessoas envolvidas
com a criação da Associara naquela época. Busca ainda indícios de como essa experiência
sobreviveu em suas vidas e memórias e adquiriu outros significados: para mim, para os
artesãos e para a cidade de Porto Nacional.
A abordagem qualitativa desta pesquisa tem como base a cultura visual e os diversos
campos do conhecimento com os quais dialoga, como a Educação, a Antropologia e os
Estudos Culturais.
Vejo-me envolvida pessoalmente e de diversas formas nos contextos históricos
relativos ao tempo vivido em Porto Nacional. Com relação à memória desse recorte do
passado, sinto-me ao mesmo tempo como uma pessoa que fala de fora e de dentro,
ambiguidade assentada na minha origem alemã – portanto, oriunda de outra cultura – e na
vivência em comum com algumas pessoas do lugar na construção de um novo projeto de
vida. Minha pesquisa, portanto, busca reviver memórias de diversas pessoas, inclusive as
minhas, e se apoia num rico arquivo de textos e fotografias produzidos na época.
Optei por fazer um recorte no tempo vivido em Porto Nacional, limitando-me aos
primeiros seis anos da experiência, período de aproximação com a realidade local e de
definição de caminhos que determinaram a trajetória que se seguiu. Tenho condições de
definir melhor, agora, os contextos nos quais meu objeto estava inserido no passado, pois o
período de investigação para a construção de meu objeto permitiu que entrecruzasse
informações e percebesse como e por que o projeto de organização e criação da Associara
foi desenvolvido dessa maneira, e não de tantas outras possíveis.
Como falar da Associara significa falar também da Comsaúde convém discorrer sobre
a criação dessa entidade. Na década de 1970 existiam pouquíssimas organizações não
2

Embora tenhamos morado na cidade entre 1975 e 1985, escolhi a experiência vivida nos anos entre 1975 e
1981 como recorte da minha pesquisa. Depois desses primeiros seis anos, passamos uma temporada em
Kassel, na Alemanha, entre 1981 e 1983, eu para fazer o curso de Licenciatura em Artes Visuais e Marcos para
complementar seu curso de Design de Produto com o curso de Design Gráfico. Percebi que no período da nossa
volta a situação da cidade e do trabalho era outra e que assumíamos papéis distintos da primeira fase em Porto
Nacional.
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governamentais – designação, aliás, que só se generalizou na década de 1990 –, e a maioria
delas, criadas por iniciativas da sociedade civil, eram associações de cunho assistencialista.
Afirmar apenas que uma equipe de saúde criou a Comsaúde talvez não seja suficiente para
definir quem eram essas pessoas. Tratava-se de um grupo formado por alunos dos cursos de
Medicina e de Serviço Social da Universidade de São Paulo – USP e da PUC São Paulo, que se
reuniram para planejar uma atuação em saúde comunitária no interior do país. Alguns deles
haviam passado por trabalhos em vilas de pescadores no litoral paulista e/ou participado de
grupos de formação com Paulo Freire, e alguns deles haviam sido líderes de movimentos
estudantis no momento do golpe militar de 1964, quando a Faculdade de Medicina fez
oposição à ditadura.
O grupo tinha motivações políticas, religiosas e humanitárias. O ponto em comum
entre seus integrantes era a saúde pública e o trabalho com e em favor da população menos
favorecida, sem, no entanto, ter uma posição política única. Com certeza a chegada de um
grupo grande de profissionais vindos de São Paulo com suas famílias impactou a pequena
cidade de Porto Nacional, situação que mereceria um estudo mais aprofundado.
Tomar, portanto, como recorte temporal o período entre 1975 e 1981, os primeiros
anos nos quais moramos na cidade, significa focar seis dos quarenta e cinco anos da
presença e atuação da Comsaúde3 em Porto Nacional e na região. Trata-se de um período
específico em que a entidade foi estabelecendo contato com a população dos bairros Jardim
Querido, Jardim Brasília, Vila Nova e Nova Planalto, tendo formado uma pequena equipe
que pôde atuar em atividades complementares aos programas de saúde. Uma prática de
educação popular com reuniões, assembleias e formas de representação democrática
resultou em um movimento popular de associações de bairro articuladas entre si e que se
faziam presentes no cenário político da cidade como sociedade civil organizada.

3

Neste período foram publicados diversos livros por integrantes da Comsaúde. Marta Silva Campos (1982;
1988) escreveu sobre os aspectos culturais envolvidos nos costumes alimentares na região de Porto Nacional e
sobre a Festa do Carmo que acontece no município vizinho de Monte do Carmo. Heloisa e Eduardo Manzano
(2005) contaram as memórias da experiência do casal desde sua chagada à cidade em 1968 e Eduardo
Manzano (2009) discutiu situações locais da saúde pública inserindo-as no contexto nacional. Aspectos parciais
do trabalho da Comsaúde foram temas de diferentes monografias.
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O período em questão teve um significado histórico de transformação das relações
sociais que vai além do que foi escolhido como objeto desta minha investigação. Ainda não
existe uma documentação sistemática do conjunto das ações que levaram parte da
população da “periferia” da cidade a se relacionar com o poder público por meio de ações
reivindicatórias, discutindo o bem comum das comunidades, das quais o projeto de
valorização do artesanato é apenas uma parte.
Vindos da Alemanha, chegaram a Porto Nacional em 1975, a convite da Comsaúde, o
designer de produto Marcos Lotufo, a assistente social Ursula Schröder, o agrônomo Harald
Rojahn e eu, formada em Pedagogia de Artes, com ênfase em Comunicação Visual e Ofícios,
todos nós recém-formados da Universidade de Kassel. Ursula participou do trabalho por três
anos e Harald um ano, ambos como voluntários.4 Os crescentes contatos da Comsaúde com
agências financiadoras de projetos, permitiram que nossas5 atividades comunitárias fossem
pagas pela ONG e que passássemos, portanto, a ser seus funcionários. Junto com um
secretário, formamos a primeira equipe profissional da entidade. Logo Marcos Lotufo ficou
responsável por coordenar os projetos de melhoria de habitação nos bairros, e eu, por
acompanhar os grupos de trabalho em torno de atividades artesanais.
A chegada desse grupo inaugurou a presença de muitos outros profissionais e
estudantes estrangeiros que foram para Porto Nacional desde aquele período para visitas,
estágios, pesquisas e períodos de experiência, mediante contatos internacionais que não se
encerraram. Ao nosso grupo, vindo da Alemanha, seguiram-se outros, com profissionais da
Áustria, da Noruega, da Itália e da Bélgica, muitos deles com financiamentos de projetos e
mediante intercâmbios entre jovens e universidades. Vou concentrar-me neste trabalho,
contudo, apenas nas experiências vivenciadas por mim, e em alguns momentos partilhadas
com Marcos Lotufo, mesmo sendo integrante de uma equipe e trabalhando de forma
integrada com outras atividades.
Para esclarecer os diversos contextos interculturais que definiram meu olhar na
época em que cheguei a Porto Nacional e que compõem minhas “diversas identidades”

4

No momento da nossa mudança para Porto Nacional nosso filho David estava com cerca de um ano e em
1977 nasceu nosso filho André. Os dois viveram os primeiros anos de sua infância na cidade, enquanto nossos
filhos Gabriel e Júlia conhecem Porto Nacional pelas visitas que fizemos à cidade quando já morávamos em
Goiânia.
5
Aqui me refiro a Marcos Lotufo e a mim.
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como pesquisadora, cito, a seguir, algumas circunstâncias e etapas que marcaram minha
vida.
Nasci numa cidade pequena da Alemanha no período do pós-guerra. Minha família
era composta por diversos parentes dedicados a ofícios e trabalhos artesanais: minha mãe,
costureira; meu pai, mecânico; um avô, marceneiro; um tio, sapateiro. Essas atividades
compunham um contexto cultural semelhante ao que, anos depois, me chamou a atenção
em Porto Nacional e que ainda não havia relacionado com meu trabalho daquela época, até
descobrir nos meus estudos recentes o quanto essas histórias são semelhantes.
Existiam diferenças sociais e culturais entre as famílias de minha mãe e de meu pai,
embora economicamente se encontrassem em situações semelhantes. A família de meu pai
sempre havia sido simples, modesta e sem recursos; já a da minha mãe era “burguesa”,
empobrecida por ter perdido todas suas posses após a guerra, mas que mantinha costumes
e autoestima elevada, apesar de todas as adversidades. As diferentes origens sociais e
econômicas de minha mãe e de meu pai fizeram com que vivêssemos uma vida marcada por
dificuldades e carências de um lado, em decorrência das dificuldades que o país ainda
atravessava, mas que recebêssemos, por outro lado, uma educação elitista, seguindo os
conceitos da minha mãe de uma boa educação.
Voltando no tempo e olhando para meu período de faculdade, encontro diversas
raízes para minha visão sobre uma formação universitária e o exercício profissional baseados
em engajamento social. Meus estudos ocorreram sob um clima de muitas inquietações, de
um movimento estudantil muito atuante. O período foi marcado por muitas discussões
políticas, críticas ao capitalismo e ao consumismo, o que se refletia em questionamentos
constantes por parte dos estudantes. Os temas propostos pelos professores nos seminários
eram submetidos a perguntas quanto à sua relevância para a sociedade.
Fiz meu curso de Pedagogia de Artes Visuais e Ofícios em uma época em que se
discutia na Alemanha uma nova abordagem para o ensino de artes. Partia-se do conceito de
que arte “é” comunicação visual, o que me permitiu, apenas por alguns anos, escolher
cursos do Departamento de Comunicação Visual como área de concentração em artes.
Faziam parte dessa oferta os cursos de Fotografia Artística, Artes Gráficas e Design Gráfico.
Fiz minha opção pelo último. Minha formação foi muito marcada pelo design, o que me
preparou para analisar e perceber os objetos de artesanato de Porto Nacional a partir dos
conceitos de forma e função, da história dos ofícios e dos meios e modos de produção.
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A recém-criada Escola Superior Reunida, hoje Universidade de Kassel, foi um entre
dois modelos de reforma universitária em fase de experimentação na Alemanha na época.
Sua inovadora proposta de estudos era assentada em projetos interdisciplinares, e os alunos
podiam direcionar seus estudos de acordo com seus interesses. Também podiam reunir-se
em pequenos grupos e propor projetos a professores de diferentes cursos, de acordo com as
necessidades da temática. Os professores que aceitavam a proposta tornavam-se
orientadores.
Marcos e eu criamos o “Projeto Interdisciplinar para o ‘Comunity Development’ de
Porto Nacional”. O termo inglês era muito usado na época, além de conceitos como
desenvolvimento apropriado. No design, nossa principal referência era Victor Papanek
(1971). Estávamos engajados também em diversos debates fora da universidade,
participando de movimentos e ações. Discutíamos as relações injustas do comércio
internacional, as dependências econômicas e o neocolonialismo. Usufruindo de muita
liberdade para compor nosso currículo individualmente, inscrevíamo-nos em cursos de
professores com uma visão mais engajada e politizada.
Quando visitamos Porto Nacional em 1972, fazíamos parte dos debates e discussões
da vida estudantil alemã, em que questionávamos tudo e todos e vivíamos uma sensação de
liberdade muito grande. Chegando à cidade, deparamo-nos com uma vigilância policial e
militar muito forte. Esses contrastes são difíceis de imaginar hoje. O grupo de médicos da
Comsaúde já havia sido investigado pelo serviço secreto do Estado de Goiás, e depois de
algumas situações tensas, os profissionais foram aceitos na cidade para exercer a medicina.
Os contrastes sociais e culturais com os quais nos deparamos também foram muito
marcantes

e

despertaram

em

nós,

a

princípio,

motivações

humanitárias

e

desenvolvimentistas. Nossas intenções de planejar tecnicamente amplas ações para o
desenvolvimento da região de Porto Nacional tomaram outro rumo quando participamos de
um seminário sobre Paulo Freire na Faculdade de Agronomia Internacional, na cidade de
Witzenhausen, um dos campus da Universidade de Kassel. Marta Campos, integrante do
grupo da Comsaúde tinha não só estudado com Paulo Freire em seu período na PUC, como
também participado de treinamentos para atuar como coordenadora de círculos de cultura.
Quando da nossa estadia em Porto Nacional, recebemos um exemplar do livro Pedagogia
como Prática da Liberdade e recordo-me bem que ele estava encapado com papel de
embrulho, por seu conteúdo ser considerado “subversivo” na época. As teorias e práticas
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que o livro continha haviam sido motivo para a expulsão de Paulo Freire do país. Esse livro e
suas ilustrações, usadas nas discussões dos círculos de cultura, formaram uma nova visão de
como nos aproximar da realidade de Porto Nacional.
Depois desse período de estudos, chegamos à conclusão de que deveríamos
abandonar nossos planejamentos, mudar para Porto Nacional e tentar nos integrar à
realidade local e descobrir, na convivência com as pessoas, qual poderia ser nossa
contribuição. O contraditório dessa situação foi que viemos para o Brasil, em 1975,
influenciados pelas ideias de Paulo Freire, enquanto ele teve de permanecer no exílio,
voltando para o país apenas em 1980, com a gradativa abertura política.
Víamos os ofícios e o artesanato como valores culturais a serem fortalecidos, mas
existia uma expectativa da Comsaúde voltada para a geração de renda. Como essas duas
visões coexistiram no projeto é outra questão abordada ao longo das minhas reflexões.
Posso dizer que o conceito de cultura popular perpassa toda investigação, assim como uma
perspectiva formulada a partir do design. Se no passado minha principal referência foi a
definição de cultura de Paulo Freire, encontro hoje, nos textos de autores como Peter Burke
(1989), Stuart Hall (2003) e Canclini (2003),6 outras fundamentações teóricas para discutir
nossa experiência de vida iniciada quarenta anos atrás e refletir sobre ela com concepções e
categorias que correspondem às discussões atuais da cultura visual e dos estudos culturais.
Isso não significa que Paulo Freire tenha perdido sua atualidade ou pertinência.
Encontrei, ao reler seus primeiros livros, posições que só posso compreender hoje, com uma
reflexão ampliada. As diferentes experiências adquiridas ao longo do tempo é que me
permitem esse novo olhar. Nos últimos livros do autor, percebi uma retrospectiva em muitos
sentidos semelhante à que me proponho a fazer. Muitos trechos surpreenderam-me com
conteúdos que dão testemunho de experiências vivenciadas pelo autor que ultrapassam as
fronteiras nacionais e poderiam se localizar em contextos de qualquer cultura.
Refletir, pesquisar e escrever sobre essa experiência tem hoje como um de seus
objetivos a socialização de registros, reflexões, documentos e fotografias guardados nos
nossos arquivos com as pessoas envolvidas nesse processo, seus familiares e a cidade de
Porto Nacional.
6

Na disciplina oferecida pela Profa. Leda Guimarães no Programa de Pós-Graduação em Artes e Cultura Visual
da Faculdade de Artes Visuais da UFG, Visualidades e Visibilidades Populares, pude me aproximar de autores
que discutem a cultura popular nos diversos contextos históricos, e que mostram como a visão do popular é
definida por interesses políticos.
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Brandão e Borges (2007) descrevem a pesquisa como uma
compreensão mais alargada, mais profunda a respeito e algo não conhecido,
imperfeitamente conhecido ou passível de, através de uma outra fração de
conhecimento confiável e dialogável, ser incorporado a um “todo de compreensão”
mais fecundo. Mais fecundo como conhecimento integrado “a respeito de” e
também como possibilidade de realização do conhecimento como um projeto de
transformação de algo em alguma coisa melhor. (p. 59)

Para poder percorrer diferentes caminhos em busca do passado e fazer uma
retrospectiva dos diversos contextos, contei com um material vasto. Parte da minha
pesquisa baseia-se no nosso arquivo pessoal, do qual escolhi documentos, relatos, relatórios
e cartas para minha família na Alemanha, todos escritos por mim em alemão; as edições de
um boletim da Comsaúde; artigos de diversos jornais; e um arquivo extenso de fotografias.
Minhas explorações iniciais foram dedicadas à busca de formas e vias de acesso ao
passado, à pergunta de como me aproximar dele, de como fazer diferentes escutas para
poder cruzar, confrontar, sobrepor e inter-relacionar as diversas memórias e as narrativas
que delas podem surgir.

Recorri a abordagens metodológicas múltiplas, ou a uma

“constelação de métodos” (SANTOS, 1988) para poder compor um quadro multidimensional
que pudesse se aproximar da complexidade das relações intersubjetivas e de tempos e
espaços inter-relacionados desta investigação. Trabalhei com pesquisa bibliográfica e
documental, com seleção e interpretação de imagens, e com entrevistas com três artesãs.
Cabe, neste processo, um papel principal às fotografias antigas do nosso arquivo pessoal, em
sua grande maioria tiradas por Marcos Lotufo, e em menor escala, por mim. São elas que
fazem emergir imagens de um tempo passado, carregadas de significados: de práticas.
Além dos estudos em arquivos, fiz quatro viagens a campo em 2013 e 2014, quando
conversei com diversos artesãos que participaram do processo de organização e criação da
Associara, em encontros e entrevistas, e pude ouvir outras versões da mesma história. Essa
interlocução ajudou-me a trazer minha pesquisa sobre o passado para o tempo atual e a
criar inter-relações entre pessoas, tempos e lugares.
Os encontros entre observador e observado, registrados nas fotografias, chamam a
atenção para visualidades e visibilidades capazes de criar pontes entre presente e passado.
Mesmo os textos antigos transformam-se em imagens que podem ser lidas de diversas
maneiras. Elas mostram, além das informações que contêm, as ações do tempo exercidas
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sobre o suporte papel e sobre as diversas formas de registros e reprodução feitos na época,
em textos datilografados, mimeografados, impressos ou manuscritos.
Observações feitas no passado representam para mim, hoje, descrições que me
informam sobre situações vividas na época e pontos de vista marcados por meu olhar de
estrangeira, recém-formada e, inicialmente, com pouco domínio da língua portuguesa.
Encontrei nesse processo elementos importantes que me acompanharam na minha vida
profissional depois de mudar para Goiânia. A experiência de Porto Nacional levou-me a atuar
como assessora do movimento das associações de artesãos do estado de Goiás entre 1986 e
1989, até me tornar professora dos cursos de Arquitetura e de Design da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás - PUC-Goiás. Paralelamente às minhas atividades docentes,
participei de diferentes projetos de extensão, buscando uma inserção comunitária para
minhas atuações pedagógicas.
As razões e motivações que me levaram a iniciar este projeto de pesquisa foram
mudando durante a investigação, à medida que via sua pertinência confirmada pelo
interesse que despertava. Parti do desejo de registrar e sistematizar esta história que existe
principalmente na memória dos seus principais atores e na de alguns espectadores. Não
existem textos e imagens sistematizados publicados para que essa história pudesse ser
revisitada, visualizada e estudada.
Somam-se a estas intenções iniciais outras razões percebidas mais recentemente. O
então norte goiano não contava com cursos universitários e pouquíssimas pessoas
pesquisavam e/ou publicavam sobre e a partir da região. Com a criação do estado do
Tocantins, de cursos universitários e da Universidade Federal do Tocantins, surgiram muitas
pesquisas sobre a história e a cultura do novo estado. Diante da falta de registros e de
arquivos de modo geral, nossos documentos e registros fotográficos de um período anterior
à criação do estado constituem hoje um acervo valioso para os pesquisadores da região.
Não posso mais distinguir as questões que me orientaram ao iniciar minha
investigação e as novas indagações que surgiram ao longo do processo. Não posso dizer que
os diversos interesses que me orientaram nesta pesquisa tenham sido contemplados,
respondidos e encerrados. Concluo esta etapa da minha empreitada muito motivada para
dar continuidade, de outras maneiras, ao meu processo de devolução e socialização do
arquivo e às reflexões sobre as imbricações de pensamentos antigos e atuais, as diferenças e
semelhanças culturais que encontrei ao longo deste processo.
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A estrutura do texto, que apresento de forma resumida a seguir, foi delineando-se ao
longo da minha investigação, fruto de escolhas e recortes que fiz, das ênfases que dei e da
seleção de sequências que me pareceram mais inteligíveis. Reflexões sobre as abordagens
metodológicas utilizadas são discutidas em cada capítulo.
No capítulo ALÉM DA SUPERFÍCIE levanto diversas perspectivas que me orientaram
teoricamente para construir a pesquisa qualitativa a partir do olhar da cultura visual e que
me indicaram caminhos metodológicos. Imaginando futuros diálogos entre meu texto e
pesquisadores de outras áreas de conhecimento, percebi que as indagações e formas de
abordar minhas questões podem ser recebidas com certa estranheza pela forma aberta
como as tratei. Pensando nessas aproximações, dei especial atenção à fundamentação
teórica das escolhas que fiz.
O capítulo UMA COISA LEVA À OUTRA traz reflexões sobre diversos contextos
envolvidos na experiência vivenciada em Porto Nacional. Criei por isso uma visão
panorâmica, com a intenção de alcançar uma interconexão dos diferentes aspectos e
elementos que compõem as diferentes realidades envolvidas no projeto de criação da
Associara. A descrição que faço dos diversos cenários, que foram palco e pano de fundo das
atividades realizadas pela Comsaúde naquela época, foi fruto de uma imersão em memórias,
lembranças e registros. As informações contidas no conjunto de fontes disponíveis
trouxeram elementos que me permitiram perceber as implicações sociais, políticas e
econômicas do trabalho com os artesãos.
No capítulo DOS OFÍCIOS DO CAMPO AO ARTESANATO DE PORTO NACIONAL
reconstruo alguns aspectos do projeto de valorização do artesanato de Porto Nacional como
uma narrativa da trajetória do movimento que levou à criação da Associação dos Artesãos e
Artífices. Reconstituir as informações contidas no nosso arquivo, em sua maioria escritos por
mim em alemão, impõe-se, a meu ver, como uma tarefa necessária, por não existir ainda
material sistematizado sobre essa experiência. Percebi, ao longo da minha investigação, que
para abrir um diálogo com pessoas interessadas nesta trajetória seria necessário construir
um texto que servisse como fonte primária para minha própria pesquisa, além de ser útil
para pesquisadores que queiram usar estas informações em outros estudos. Como toda
narrativa é feita a partir de visões subjetivas, a importância dada a determinados
acontecimentos e a exclusão de outros sempre vão figurar como uma de muitas histórias
possíveis.
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O capítulo TRÊS ARTESÃS – TRÊS VERSÕES DA MESMA HISTÓRIA foi escrito com
base em depoimentos e entrevistas com três mulheres sócias-fundadoras da Associação dos
Artesãos e Artífices de Porto Nacional, Dona Luzia Vitória Alves, Dona Romualda Fernandes
Furtado e Dona Teodolina Limeira da Silva. Eu as escolhi por ver nelas os melhores caminhos
para revisitar o passado, graças às memórias vivas que ainda mostraram possuir. Extraí das
entrevistas trechos que me trouxeram observações surpreendentes e que dialogam com
minhas memórias e minha versão da história. Em seguida, analiso como as três narrativas se
assemelham ou se diferenciam.
O capítulo UM VOO PANORÂMICO propõe uma análise desse olhar retrospectivo e
da imersão na memória para conectar as experiências vividas com contextos mais amplos da
época e com a atualidade. Partindo de um caso específico, aponto elementos que podem ser
discutidos em contextos mais amplos. Encontrei, ao longo do meu processo de pesquisa de
arquivo, muitos documentos importantes sobre as políticas públicas da época que permitem
reconstituir alguns aspectos que orientavam os programas governamentais. As análises das
diferentes fontes levaram-me a criar uma ponte entre a linha do design que se ocupa da
temática do desenvolvimento do artesanato e que inclui produções artesanais dentro de
uma visão ampliada de sustentabilidade. Discuto, a partir dessa percepção, algumas interrelações entre design e artesanato, design e sustentabilidade e economia solidária.
Encontrei, no término do processo de investigação, pontes que relacionam a experiência do
passado com atuações atuais do design focado na sustentabilidade, entendida de forma
sistêmica e que tem como seu centro as pessoas, as comunidades e os valores locais.
Nas CONSIDERAÇÕES FINAIS, trago indicações de como as diversas experiências do
passado refletiram-se nas trajetórias pessoais de algumas pessoas, fazem parte de suas
identidades e foram constitutivas de suas histórias de vida. Parte das narrativas
desenvolvidas ao longo dos capítulos se inter-relaciona e aponta situações que mostram
como as diferentes formas de reencontros realizados ao longo do processo de pesquisa
podem produzir outros significados. Proponho algumas pistas, pois revisões, observações e
interações que surgiram ao longo deste processo mostram como as experiências do passado
contribuíram para que novas histórias pudessem se configurar.
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CAPÍTULO 1

ALÉM DA SUPERFÍCIE
Nas minhas diversas reflexões sobre como estruturar esta dissertação sobre uma
experiência intercultural em torno do artesanato de Porto Nacional-Tocantins, fiz o exercício
de me colocar no lugar de diferentes pessoas que possivelmente irão ler meu texto. Parto do
princípio de que esta pesquisa possa interessar aos moradores da região de Porto Nacional e
aos filhos e netos dos artesãos com os quais convivi e trabalhei. Penso que diversas pessoas
que ainda hoje trabalham nos programas, projetos e serviços criados pela Comunidade de
Saúde, Desenvolvimento e Educação - Comsaúde queiram saber mais sobre a fase inicial da
presença da entidade na cidade. Essa ONG ampliou, nas últimas décadas, suas áreas de
atuação e renovou seus quadros de profissionais e sócios, constituindo-se em uma
instituição importante da sociedade civil, com alcance regional.
Imagino que outro grupo de possíveis leitores encontra-se entre estudantes e
professores da cidade e adjacências, que hoje estão envolvidos nos mais diversos cursos de
graduação e pós-graduação das universidades e faculdades públicas e particulares instituidas
após a criação do estado do Tocantins em 1988 e que buscam referências em textos
acadêmicos produzidos na e sobre a região.
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Além desta tentativa de antecipar possíveis interesses pela minha escrita, considero
importante explicitar algumas das perspectivas teóricas nas quais orientei minha
investigação e a partir das quais interpreto dados e informações colhidos.
Em seminário realizado em agosto de 2014, na Faculdade de Artes Visuais da
Universidade Federal de Goiás - FAV/UFG, o professor José Carlos Paiva, da Universidade de
Porto, trouxe como tema Geografias Interculturais como Espaços de Aprendizagem. Em um
encontro posterior com um grupo de mestrandos, o pesquisador reproduziu uma
representação que ele faz para seus orientandos de mestrado. Em uma folha de papel, ele
traçou uma linha, como um corte em um espelho d’água, com um barco no meio. Em volta
da água, naquilo que poderia ser a margem de um lago ou de uma praia, ele desenhou
algumas referências de paisagem e presença humana. Fiz logo uma associação com o lago
formado em Porto Nacional pelo represamento do rio Tocantins.
Professor Paiva dizia que a pesquisa de mestrado corresponde a uma linha de anzol
jogada nesse lago a partir do barco, que é o pesquisador, que se encontra nessa superfície
imensa de água. O que a investigação busca está lá embaixo da superfície, numa linha
vertical. Mas a linha de pescar não está imóvel na água, ela faz buscas nas proximidades em
forma de círculos, expandindo a área até aonde a linha o permite. Ao mesmo tempo em que
o anzol está direcionado para o fundo da água, a vida na superfície não está parada e
existem diversas visões de horizonte em todas as direções.
Essa imagem ajudou-me a ver o projeto que me propus a realizar de diferentes
perspectivas. Ficou mais claro para mim como meu assunto é específico. A pesquisa sobre as
memórias da trajetória de um determinado grupo de pessoas localizada no passado
acontece enquanto a vida da cidade toma seu curso normal. Nas minhas visitas de campo,
minha presença como pesquisadora na cidade foi percebida por poucas pessoas e despertou
uma curiosidade aqui, outra ali. Só algumas delas interromperam seus afazeres e me
acompanharam numa imersão nesse vasto lago de suas memórias e histórias submersas em
busca do passado.
Quando se joga uma pedra na água, ela faz aparecer movimentos circulares, que se
expandem. Imagino o alcance deste texto que relata e reflete minhas experiências do
passado e do presente. Ele pode produzir pequenos círculos e outros mais distantes sem que
eu tenha um controle sobre esses movimentos.
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Anteriormente, a difusão de um texto impresso circulando de mão em mão, a partir
de bibliotecas ou acervos de trabalhos acadêmicos, era muito restrito. Hoje, com as mídias
eletrônicas, é possível imaginar caminhos e conexões muito mais complexos do que um
texto pode percorrer. A partir do momento em que a dissertação se encontra disponível em
arquivos digitais, ela pode ser acessada de qualquer lugar do mundo. O que vai definir os
acessos de pessoas interessadas nos assuntos tratados em qualquer pesquisa, inclusive na
minha, será a escolha do título do trabalho e das palavras-chave.
O resultado da minha pescaria no lago em frente à cidade de Porto Nacional deixa de
ser um evento concreto e assume uma dimensão abstrata para algumas pessoas que buscam
conexões de perspectivas que têm a ver com seus interesses específicos.

1.1 Arquivo e memórias
O ponto de partida das minhas diversas aproximações com o passado foram textos e
imagens encontrados em nosso arquivo pessoal.7 Ao iniciar meu trabalho, esse arquivo
apresentava-se em forma de diversas pastas e caixas guardadas em estantes cheias de
registros da nossa vida profissional, desde o tempo de faculdade entre 1970 e 1975 até hoje,
sendo que nos últimos anos pastas e caixas ficaram abarrotadas e, com o desenvolvimento
tecnológico, foram substituídas por disquetes, CDs e mais recentemente por pen-drives e
HDs externos.
Ao procurar documentos e fotografias relacionados com o tempo e o assunto que me
interessaram, selecionei pastas e caixas que já estavam separadas por assunto e outras que
continham material de períodos maiores ou que tinham uma abrangência temática maior.
Nos registros de meu interesse, encontrei textos datilografados e manuscritos em
papéis amarelados, caixas com fotografias misturadas, outras divididas por assunto, pastas
com recortes de jornal, classificadores com negativos de fotografias e outros com miniaturas
de fotografias recortadas de copiões e coladas conforme uma determinada sistemática, e
ainda slides, revistas, livros, catálogos de exposições e cartazes.
Entre os textos, encontrei três documentos que eu havia escrito em alemão: um
projeto escrito para uma organização alemã (LOTUFO, 1976), uma avaliação do trabalho

7

Como explicado na Introdução, por tratar-se esta dissertação de uma memória compartilhada com Marcos
Lotufo, alguns verbos vêm flexionados na primeira pessoa do plural.
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para um seminário na Alemanha (LOTUFO, 1981) e um relato do processo que levou à
criação da Associação dos Artesãos e Artífices de Porto Nacional - Associara, escrito como
documentação para uma possível publicação (LOTUFO, 1983).
O primeiro texto “Comsaúde - Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação,
Porto Nacional, Goiás. Projeto parcial: Apoio e desenvolvimento do artesanato da região de
Porto Nacional” (LOTUFO, 1976) reflete o momento em que tomamos conhecimento da
realidade de vida da parte da população que vivia na “periferia” da cidade, após cerca de um
ano de convivência com comunidades que se formaram em bairros de Porto Nacional, à
época ainda um município do estado de Goiás. A elaboração de um projeto nesse momento
mostrou que havíamos percebido necessidades e possíveis caminhos para a construção
coletiva de um trabalho voltado para a valorização do artesanato. O projeto apresenta a
região e descreve aspectos de vida da população ao qual se destinava. Traduzi esse texto
integralmente para incluí-lo no arquivo digital e torná-lo acessível às pessoas interessadas.
As observações sobre a vida na periferia da cidade, feitos por mim na época, serviram de
base para que eu pudesse refletir hoje sobre como eu a via no passado, as condições de vida
e o artesanato portuense quando lá cheguei, contextualizações que faço no Capítulo 2.
O segundo texto, “Die Entstehung der Basisbewegung von Porto Nacional-Brasilien:
Reflektionen zur Rolle der Motivatoren im Bewusstseinsbilduns-Prozess”,8 foi escrito por
mim também em alemão e abordava a construção do movimento popular de Porto Nacional
e sobre nosso papel de motivadores no processo de conscientização (LOTUFO, 1981). Foi
uma reflexão por ocasião da nossa volta temporária para a Alemanha em 1981.
Após um período de mais de três anos de trabalho em condições financeiras
precárias, tive entre 1979 e 1981 um contrato complementar de trabalho com uma
instituição da igreja luterana “Dienste in Übersee” (Serviços em Ultramar), responsável por
financiar e acompanhar técnicos alemães que trabalhavam em projetos do “Terceiro
Mundo”, um termo ainda muito usado na época. Essa entidade atuava de forma integrada
com a instituição “Brot für die Welt” (Pão para o Mundo), que passou a financiar parte do
trabalho da Comsaúde naqueles anos. Pelo fato de ser alemã, tive a possibilidade de
estabelecer esse vínculo, que contribuiu para que pudesse me dedicar ao trabalho

8

Em português, “O surgimento do movimento comunitário de Porto Nacional-Brasil: Reflexões sobre o papel
dos motivadores no processo de conscientização”. Esse texto refere-se mais ao trabalho comunitário. Extraí
dele algumas visões da época, mas sem traduzi-lo para o português.
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comunitário sem ter de buscar outras fontes de renda, como ministrar cursos ou aulas. A
partir daí, participei de seminários de formação e avaliação da entidade alemã e mantive
uma regularidade de correspondências e relatórios que agora me serviram de fonte de
informação.
Esse texto foi uma espécie de análise das consequências do trabalho no período em
que o acompanhamos; mais um relato do que um relatório para servir de base para a
discussão com os “parceiros” da Alemanha. As reflexões contidas nele serviram-me de
referência para diversos momentos de análise ao longo desta dissertação.
Faço amplo uso do terceiro texto, “Histórico da Associação dos Artesãos e Artífices
de Porto Nacional” (LOTUFO, 1983), no Capítulo 3. Ele foi escrito como uma cronologia da
trajetória da Associara e teve a intenção de construir uma documentação específica do
projeto de valorização do artesanato. Encontrei nele muitas informações, muitos fatos e
relatos, mas relendo-o percebi que elas eram compreensíveis apenas para quem havia
acompanhado essa história. Para que ele pudesse se tornar uma fonte de informações,
precisava ser completado, comentado e mais bem explicitado. O texto original já havia sido
traduzido e revisado no fim dos anos de 1980 para ser publicado, o que nunca ocorreu.
Para ressignificar e completar minha versão da história, serviram-me de fonte ainda
as cartas pessoais escritas por mim em Porto Nacional para serem enviadas para minha
família na Alemanha. Após a morte dos meus pais, pude recuperá-las e encontrei nelas
relatos que escrevi entre 1975 e 1988. O fato de ter datado todas as cartas e as diferenças
entre as cores e texturas dos papéis ajudaram-me a reconstituir uma sequência cronológica
entre as folhas soltas e não totalmente ordenadas. Numerei as páginas e fiz fotocópias dos
papéis já deteriorados pelo tempo para poder manuseá-los adequadamente. As cartas
constituem um texto manuscrito em alemão de 224 páginas, considerando apenas o período
até 1981. Nelas falo do trabalho e faço muitas referências à nossa vida familiar e eventos da
cidade. Esses escritos trouxeram muitas informações que não constam em nenhum lugar das
outras fontes. Elas trazem visões mais subjetivas e pessoais, que ajudaram a compor um
quadro geral mais rico das memórias do passado.
Quinze edições do jornal mimeografado publicado pela Comsaúde no período de
1978 a 1981 constituem outra fonte muito importante de informações. A publicação foi
inicialmente concebida como um informativo da ONG, com o nome Notícias Comsaúde, para
fazer circular as informações sobre as atividades desenvolvidas pela entidade. Seu público
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alvo eram os movimentos comunitários que haviam se formado em decorrência do trabalho
da Comsaúde e os apoiadores da entidade, dentro e fora de Porto Nacional.
Esse informativo foi transformando-se em um meio de comunicação entre os grupos
comunitários e a Comsaúde, e fazia constantes chamadas para que os grupos mandassem
notícias. A edição ficou sob a responsabilidade de Marcos Lotufo, que conseguiu dar ao
boletim – um veículo de comunicação simples, datilografado e impresso em mimeógrafo –
uma aparência de jornal, com editorial, seções específicas e pequenas ilustrações. De
Notícias Comsaúde, o boletim passou a ser chamado *ANEXO e foi produzido até 1984.
Durante o período da nossa estadia na Alemanha, foi assumido por outros membros da
equipe.
Consegui recuperar a sequência completa das edições entre março de 1978 e maio
de 1984. No recorte de tempo que fiz para esta dissertação, ou seja, de 1975 a 1981, o
material reúne 160 páginas e constitui uma fonte de pesquisa muito rica para outras
pesquisas possíveis, já que a sequência dos textos e das informações sobre um período
histórico muito peculiar retrata a evolução do trabalho em seus contextos social, político,
econômico e cultural.
Nesse material encontram-se muitas informações sobre a atuação da equipe de
saúde numa crescente regionalização das ações e organização de mecanismos de
participação popular na definição de políticas públicas. Outra temática muito presente são
os centros comunitários e os diversos movimentos reivindicatórios que surgiram a partir
deles, como também as formas de representação e organização democrática
experimentadas naquele período.
As edições do jornal trazem, ainda, muitas notícias sobre os conflitos que surgiram a
partir da construção da ponte sobre o rio Tocantins e o crescente interesse econômico e
político na região, abandonada até então pelo poder público. A disputa pela terra gerou
conflitos fundiários muito sérios, que tiveram início nesse período, e os primeiros fatos são
relatados mesclados entre as demais temáticas. Encontrei nos exemplares registros valiosos
da trajetória da Associação dos Artesãos que não pretendo isolar dos demais fatores, mas
aos quais dou destaque na minha narrativa.
Ainda encontrei recortes de jornais de Goiânia e Brasília da época e que, por si sós,
poderiam ser analisados em relação ao tratamento dado pelos jornalistas às temáticas do
artesanato, da cultura popular e das políticas públicas específicas. Sete desses artigos foram
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digitalizados. Pretendo disponibilizá-los junto com outro material de arquivo que não foi
usado nesta dissertação num blog que criei para o compartilhamento de informações que
ultrapassam o âmbito deste trabalho.9
O que complementa os diferentes textos é um vasto arquivo de fotografias que
fizemos naquele período e que retratam aspectos históricos, lançam luz sobre um passado
que está mais ou menos vivo na memória das pessoas. Elas dão testemunho de um tempo
em que registros fotográficos com caráter documental e antropológico eram muito raros na
região. Essa parte do arquivo consiste de cópias das fotografias que haviam sido ampliadas
para os arquivos da Comsaúde e em negativos que havíamos ampliado apenas parcialmente.
Mandávamos revelar e ampliar fotografias coloridas e filmes de slides em Goiânia ou
São Paulo. As fotografias em preto e branco revelávamos e ampliávamos em um laboratório
fotográfico improvisado, equipado por nós. Trabalhávamos em situações climáticas muito
adversas, e como o material era caro e o trabalho demorado, escolhíamos apenas algumas
das fotos dos “copiões” para serem ampliadas. Grande parte das imagens ficava em pastas
com miniaturas das fotos, identificáveis apenas com lupas.
Uma das ações mais surpreendentes de levantamento de material de arquivo foi o
processo de digitalização das fotografias em preto e branco a partir dos negativos
guardados. Tivemos à nossa disposição um aparelho que transforma os negativos em
imagens digitais, num posicionamento rápido e com o simples apertar de um botão. A
rapidez com que essas fotografias se tornaram visíveis e a quantidade e a riqueza de
detalhes contidos nelas fizeram-me parar por diversas vezes minhas atividades dedicadas
aos textos. As imagens contribuíram para que revisse diversos dos meus conceitos ao me
defrontar com evidências do passado que a memória havia excluído.
Apesar de não haver manuseado fotografias em papel durante muito tempo, não me
surpreendi muito ao organizá-las por temas e em diferentes pastas. Eu tinha uma noção de
quais situações havíamos registrado, principalmente quando eu havia sido a fotógrafa. Já na
digitalização apareceram, além das imagens conhecidas, inúmeras que eu não havia visto
antes. Várias tiras de filmes contêm fotografias de minha autoria, mas, em sua grande
maioria, elas foram feitas por Marcos Lotufo. Muitas imagens representam situações das
quais eu não me lembrava ou nas quais não estava presente.
9

O blog Memórias da Associação dos Artesãos de Porto Nacional está disponível em:
http://memoriasassociara.blogspot.com.br/2014/04/historico-da-associacao-dos-artesaos-de.html
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Trata-se de mais de dez mil fotografias digitalizadas recentemente. Essa enxurrada de
imagens criou um panorama imagético que me tirou do isolamento do meu foco das
atividades específicas que eu acompanhava e documentava no passado e me confrontou de
uma vez com os outros contextos nos quais estávamos envolvidos. Tínhamos áreas de
atuação muito distintas e definidas dentro da equipe da Comsaúde. Reuniões semanais
garantiam que soubéssemos, por relatos e nas avaliações, pelo menos o que se fazia nas
diferentes frentes de trabalho, sem ter uma participação ativa nas outras áreas. Existe uma
grande diferença, porém, entre saber e vivenciar. Momentos de vivências estavam
registrados nas imagens de uma forma que relatos muitas vezes não podem traduzir.
Fazendo uma primeira análise das fotografias, pude concluir que eu precisaria inserir
o projeto de valorização do artesanato de forma mais explícita no conjunto das atividades da
Comsaúde, uma percepção que se refletiu nesta versão final do texto em relação a versões
anteriores. Outra surpresa que reforçou essa percepção foi o fato de ver nas fotografias os
próprios artesãos engajados em várias outros programas, projetos e movimentos.
Busquei outras fontes de informações do passado nas memórias de três artesãs,
membros fundadores da Associação dos Artesãos, realizando entrevistas com elas no início
de 2013. Para fazer uma escolha criteriosa das pessoas que eu poderia entrevistar, visitei no
início de 2013 seis artesãos numa fase exploratória da pesquisa. A intenção das primeiras
conversas era saber como essas pessoas se lembravam daqueles anos iniciais do projeto de
valorização do artesanato e o que essa experiência significou para suas vidas. Esses contatos
ajudaram-me a perceber quem, desse grupo, todos com cerca de oitenta anos ou mais de
idade, poderia contribuir de forma significativa nas entrevistas que pretendia realizar.

1.2 Perspectivas a partir da cultura visual
Uma das perspectivas do meu trabalho fundamenta-se na prática contínua de
pesquisa, que acompanha minha atividade docente. Identifico semelhanças, de um lado,
entre a forma como busco construir novos conhecimentos e as reflexões sobre práticas
específicas de pesquisa em design, e de outro lado, as práticas que Charréu (2011) denomina
“vivenciais”, ou seja, as que “não são só adicionadas à vida do investigador, mas antes ‘são’ a
vida do investigador” (p. 107).
Numa discussão sobre as formas peculiares de artistas e educadores pesquisarem, diz
Charréu (2011, p. 107):
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As suas práticas são, no fundo, os lugares para a pesquisa e esta deixa de ser
concebida dentro dos parâmetros limitados na investigação científica tradicional e
passa a constituir uma forma alternativa de “conhecer” dimensões especificas ou
subjetivas da realidade, observadas pelo lado do intrinsicamente humano, que é
aquele, afinal, em que a realidade adquire sentido. (Grifo do original)

Minha aproximação com a cultura visual, portanto, está vinculada ao meu interesse
pela área da educação, o que me levou a escolher a linha de pesquisa Culturas da Imagem e
Processos de Mediação, do Programa de Pós-Graduação em Artes e Cultura Visual da
Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal da Goiás - FAV/UFG. O estudo das
culturas da imagem inclui os diversos processos de produção e recepção de artefatos visuais
e práticas culturais. O programa do curso contempla o “estudo de experiências estéticas e
visuais, sua significação e interpretação em contextos educativos formais, não-formais e
informais”, e minha pesquisa relaciona-se com os contextos não formais e informais da
educação, de acordo com a ênfase dada à “investigação de práticas culturais em contextos
de formação, aprendizagem e recepção de visualidades”.10
Para explicitar melhor as perspectivas que me orientam e que me ajudaram a
construir esta dissertação, farei referência, de início, à cultura visual, campo desta minha
investigação e que me instiga e me permite trilhar caminhos alternativos de pesquisa. Meu
trabalho, que procura resgatar diversas memórias, é fortemente apoiado em imagens, em
muitas fotografias antigas que retratam, de uma determinada maneira, aspectos de
diferentes realidades.
O processo de voltar a momentos do passado, que envolvem conversas, com e sem a
apresentação de fotografias, suscita muitas outras imagens presentes nas lembranças, faz
surgirem visualizações contidas em “imaginações”, sentimentos e sensações. Elas são
expressas nas diversas versões de memórias contadas por cada uma das pessoas contatadas
por mim para revisitar momentos do passado nos diversos (re)encontros que tivemos para
(re)construir o processo de organização e criação da Associação dos Artesãos e Artífices de
Porto Nacional - Associara.
São diversas as abordagens das pesquisas em cultura visual e essa diversidade de
visões, pontos de partida e enfoques pode explicar por que encontro nela o suporte teórico
para minha investigação.
10

O programa do mestrado está disponível em: <https://culturavisual.fav.ufg.br/5003-apresentacao-doprograma>. Acesso em: 4 dez. 2014.
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Para que minhas diferentes formas de discutir o objeto desta pesquisa possam ser
compreendidas por quem não está familiarizado com a cultura visual, recorro a Hernández
(2013), que sugere pensá-la como uma “metodologia viva”, em constante transformação.
De fato, é uma metodologia viva, mais do que uma disciplina ou uma subdisciplina,
um campo de estudo, uma tática ou um movimento que nos permite descobrir algo
que poderíamos saber desde o princípio: que os estudos da cultura visual são, de
fato, “uma atitude intelectual”, uma sensibilidade que nomeia uma problemática.
(HERNÁNDEZ, 2013, p. 78)

Para poder argumentar a favor das minhas diversas escolhas de perspectivas e
abordagens metodológicas, apoio-me em Martins e Tourinho (2013, p. 62) quando dizem
que
não há uma única maneira que garanta qualidade à pesquisa; entendemos que a
ousadia e, de certa forma, o atrevimento fazem o trabalho do(a) pesquisador(a)
reunir mais concepção, tema, método, invenção, evidência e análise. Através de
lembranças e esquecimentos, de surpresas e repetições, essa reunião vai se
reformulando e alargando, abrindo fissuras que nos atormentam para novos
fazeres de pesquisa e compreensão.

A forma de como lidar com as imagens e sua interpretação é também tematizada
pelos autores:
Não são as imagens ou os objetos que definem ou delimitam os estudos da cultura
visual e, em especial, a pesquisa em educação da cultura visual, mas,
precipuamente, o modo como nós, enquanto pesquisadores, nos aproximamos
deles, os abordamos, analisamos e discutimos. Há sempre uma forma de interação
que nos move, nos orienta e nos alimenta nestas ações. (MARTINS; TOURINHO,
2013, p. 67)

Encontro muitos aspectos nos textos sobre cultura visual que me ajudam a
compreender as manifestações culturais de forma interdisciplinar. Interessa-me a
proximidade da cultura visual com os estudos culturais. Para Stuart Hall (2003), a cultura
adquiriu uma dimensão epistemológica e posição importante nas humanidades e nas
ciências sociais a partir da virada cultural que mudou as análises e teorizações. Alice Martins
(2012) resume a importância das contribuições de Hall para uma nova visão da cultura:
Para o autor, a cultura entendida como substantivo diz do seu lugar na estrutura
empírica real e na organização das atividades, instituições e relações culturais na
sociedade, em qualquer momento histórico particular. Quando seja evocado seu
caráter epistemológico, entra em cena a posição da cultura em relação às questões
de conhecimento e de conceituação. Nesse caso, indaga-se, por exemplo, como a
lente ou as lentes da cultura podem conformar compreensões, explicações e
modelos teóricos do mundo. (p. 223. Grifo do original)
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Como meu projeto de pesquisa tem dimensões que abrangem diferentes disciplinas,
como Arte, Design, História, Antropologia e Ciências Sociais, sinto-me à vontade na área da
Cultura Visual, e endosso o que Charréu (2011, p. 119) afirma:
A Cultura Visual pode, então, constituir-se como um vetor de transdisciplinaridade
entre disciplinas e áreas de conhecimento, procurando dar resposta a uma
problemática diagnosticada. Presta-se, assim, a constituir-se como área de
interface entre disciplinas para elucidação e resolução de inúmeros problemas
psicossociais da contemporaneidade (desestruturação identitária, alienação,
intolerância às minorias, intolerância religiosa, consumismo, agressão ecológica,
violência etc.). Só assim lhe será reconhecido um seguro valor educativo
transformativo.

As abordagens de pesquisa que utilizam imagens não apenas para ilustrar os textos,
mas também para se aproximar da realidade, são importantes para minhas investigações.
Fui conhecer a realidade de Porto Nacional em um momento em que não falava muito bem
o português. Minhas limitações de apreensão dos significados daquilo que eu podia ver, mas
não compreender em todas as dimensões, remetiam-me muito às visualidades. Podia ver,
mas não me comunicar sobre o significado do que era visto, a não ser com a ajuda de um
tradutor. O elemento de estranhamento era natural na minha situação de recém-chegada de
outra cultura, de quem via tudo como novidade.
Considerando a cultura visual como um “vetor de transdisciplinaridade” (CHARRÉU,
2011), encontro nela possibilidades de entrecruzar as temáticas que envolvem meu objeto
de pesquisa e as diferentes perspectivas com as quais busquei analisar fatos, memórias,
informações e percepções subjetivas.
Leda Guimarães (2011) expressa essas relações de outra forma:
O estudo da cultura visual não se encontra contemplado por algum campo de
estudo já formatado; pelo contrário, ele transita entre a história da arte, a
antropologia, a comunicação, a história, a estética, etc. a fim de reunir esforços
para analisar um objeto que também não pertence exclusivamente a nenhuma
destas áreas. (p. 51)

As abordagens teóricas que descrevo neste capítulo são fruto do processo de estudos
e discussões e constituíram para mim uma aprendizagem valiosa.
Passei por muitas idas e vindas, saltos e paradas, um processo que envolve minha
relação com a cultura visual e a educação em cultura visual. Encontrei diversas identificações
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com essas áreas de estudos e práticas a partir da visão ampliada da arte, que envolve minha
área de atuação atual, o design.
Percebo hoje que a superação de divisões e hierarquizações das expressões artísticas
ou a “quebra de dualidades”, como diz Hernandez (2011), incluindo a separação entre arte e
cultura popular, possibilitam inserir meu objeto de pesquisa, relacionado com artesanato e
arte popular, no âmbito da cultura visual. O autor discute o papel da arte nas sociedades
contemporâneas e critica a visão que supõe que as artes estariam livres de interesses.
Hoje sabemos (...) que tudo isso é uma narrativa discursiva, que tende a fixar
posições que têm efeitos não só sobre como vemos ou escutamos ou praticamos as
artes, mas também em como mitificamos seu papel e sua presença na história,
contribuindo, com isso, para exclusões, silêncios, formas de poder... O que quero
nesse marco apenas esboçado é convidar a subverter o ‘dever ser’ das artes (e
especialmente vinculadas com a escola) e começar a considerá-las como práticas
sociais, que nos permitem não só responder à pergunta ‘o que vemos ou sentimos’
ante (ou realizando) um quadro, uma dança ou uma peça musical, mas em que
lugar nos colocamos como sujeitos”. (HERNANDEZ, 2011, p. 41)

Usando a expressão do autor, quando ele se refere às artes, faço o mesmo exercício
relacionando-a com a área do design. Para muitos, a atividade do designer se desenvolve
apenas em ambientes elitistas, assumindo um papel único na sociedade, voltado para a
estética e o consumo. Assim como Hernandez questiona a única forma de “dever ser” das
artes, discuto neste texto outros papeis atribuídos ao design por autores, entre os quais Gui
Bonsiepe (2011), considerado hoje um dos principais teóricos de design. Infelizmente, sua
visão crítica ainda não entrou no centro das discussões dos cursos de design no Brasil. Para
Bonsiepe (2011),
o design e o discurso do design refletem hoje os interesses das economias que,
com a bandeira da globalização, estão procurando organizar o mundo de acordo
com seus interesses hegemônicos. Globalização, como novo fundamentalismo
econômico, é o nome para o projeto totalizador atual – um processo que, com
brutalidade, passa por cima das pessoas, dos governos e das sociedades. (p. 38)

Em nota de rodapé, ele alerta que essa “constatação não deve ser interpretada como
um argumento a favor da naturalização dos processos sociais e da naturalização da história”
(p. 38).
Ao iniciar meu projeto de pesquisa, todavia, imaginava afastar-me do design para
realizar um antigo propósito de compartilhar as experiências vividas no passado com
pessoas de Porto Nacional, para depois voltar novamente para minhas atividades docentes
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num curso de Design. Autores da cultura visual foram mostrando-me que a visão crítica de
alguns teóricos do design, com os quais me identifico, dialogam muito bem com as
referências teóricas que encontrei nesse processo de pesquisa.
Essa compreensão pôde ser construída ao longo do processo de avançar, retomar e
rever meus conceitos, no qual uma coisa leva a outra, e ideias e pensamentos que não
tinham ligações entre si adquiriram novos significados. O design passou a representar mais
uma perspectiva a partir da qual faço minhas reflexões e análises. Da mesma maneira que
levo autores da cultura visual para minha prática docente, trago para este trabalho autores
como Thackara (2008), Krucken (2009), Borges (2011) e Bonsiepe (2011), que propõem
atuações do design junto a comunidades de forma engajada, na busca por transformações
sociais, econômicas e ambientais, realçando as funções social e educativa dessa área de
conhecimento.
Esses autores permitem-me discutir a experiência vivida em Porto Nacional de forma
atualizada e também a partir do olhar do design, e fazem com que ela não figure como um
período do passado, mas conectado com as muitas possibilidades de ver aproximações de
designers com diferentes realidades culturais, focadas nas pessoas e em comunidades,
localidades e territórios.
A importância do trabalho de Aloísio Magalhães e do Centro Nacional de Referência
Cultural trago a partir de Anastassakis (2007), Guimarães (2011) e Borges (2011). Ainda me
apoio em um dos autores mais citados em trabalhos sobre a cultura popular e o artesanato,
Canclini (2003), que contribui com o conceito de “culturas híbridas”, uma visão sobre as
relações complexas entre as diversas expressões culturais no mundo atual.
Outra perspectiva que me permite analisar aspectos das ações em torno do
artesanato realizadas no passado e que me ajuda a atualizar as discussões sobre os
conceitos de cultura popular foi encontrada em autores com foco na educação, em especial
Paulo Freire (1969; 1973; 1978; 2011; 2013), e no ensino da cultura visual e da
arte/educação baseada na comunidade, como Bastos (2010), Guimarães (2011) e Richter
(2003).
Minha pesquisa implica necessariamente elementos autobiográficos, uma vez que
estou direta e pessoalmente envolvida com meu objeto de pesquisa, tanto no período do
passado que revisito na investigação quanto na minha trajetória de professora e
investigadora. Percebi, em um texto de Fernando García (2013), que algumas das
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perspectivas da minha investigação encontram certa correspondência com os relatos do
autor, sobretudo em seu conceito de autoetonografia:
É uma maneira de pesquisar sobre narrativas pessoais próprias, permitindo
localizar as políticas sociais e os significados que se geram através dos próprios
textos autobiográficos. Esse tipo de estudo é de grande utilidade para aceder a
compreensões a respeito das estruturas pessoais e profissionais dos sujeitos. (p.
281)

No planejamento do meu projeto de pesquisa, via-me constantemente diante da
indagação sobre como poderia relacionar minhas experiências pessoais e os contextos
específicos que contribuíram para meu modo de ser e de ver o mundo. Encontrei na
perspectiva da autoetnografia um componente entre várias abordagens que podem me
ajudar a lidar com a complexidade dos fatores que me envolvem pessoalmente no meu
estudo e me tornam testemunha da trajetória de outras pessoas e da qual fiz parte.
Vejo os diversos entornos da minha pesquisa colocada em perspectiva nesta
observação de García (2013, p. 282):
Os autoetnógrafos argumentam que uma crítica autorreflexiva sobre si mesmo na
pesquisa inspira leituras que refletem criticamente questões ao redor do
conhecimento das experiências de vida, das construções de si mesmo e suas
interações com outros dentro do contexto sócio histórico.

Essa abordagem, portanto, pode contribuir para relacionar aspectos da minha
história de vida e meus caminhos de construção de conhecimento e de sistemas de
referências teóricas.
Encontrei em Clifford Geertz (2012) outra possibilidade de reflexão sobre minha
posição de pesquisadora. Em nenhum momento o autor se refere à autoetnografia, mas
encontrei aspectos que se assemelham a essa abordagem, pelo fato de Geertz considerar-se,
como pesquisador, indissociável do processo que percorreu. Ele escreve sobre suas
observações ao retornar a duas cidades, Pare e Sofreu, uma no Marrocos e outra na
Indonésia, onde havia realizado pesquisa de campo quarenta anos antes. Ao fazer estudos
comparativos com um intervalo de tempo tão grande, o autor explica como se sente ao
relatar essa sua nova experiência:
Descrever uma cultura ou, como tenho feito aqui, selecionar pequenos trechos,
propositalmente arranjados e reduzidos de forma a caber na narrativa, não é exibir
algum objeto estranho, um nó no hiperespaço. É tentar induzir alguém, em algum
lugar, a contemplar certas coisas, como eu fui induzido a contemplá-las, por meio
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de viagens, livros, testemunhos e conversas: e suscitar um interesse. (GEERTZ,
2012, p. 56)

Senti-me especialmente instigada por essas palavras pelas semelhanças que vi no
referido livro e a natureza do meu projeto de pesquisa, que também lida com os fatores
tempo e espaço, e que compreendem diferentes décadas e países distintos. Reconhecer que
fazemos escolhas e arranjos ao optar por esta ou aquela informação, que levamos em conta
o leitor do nosso texto e o que pode ou não interessá-lo, é uma atitude que considero estar
centrada no interesse de compartilhar experiências e dialogar sobre elas.
As reflexões que Geertz (2013) faz sobre o tempo, ao se encontrar com um passado
distante, podem me ajudar a lidar com meu objeto de pesquisa:
O tempo, essa classificação do tempo, parte pessoal, parte profissional, parte
política, parte (o que quer que isso significa) filosófica, não flui como um vasto rio,
alcançando todos os seus afluentes e caminhando em direção a algum mar ou
catarata, mas como fluiriam riachos de comprimento e caudal diversos, torcendose e girando e às vezes se cruzando, correndo juntos e se separando novamente.
(p. 10)

O pesquisador preocupa-se com os fatos ocorridos e com as inter-relações dos
relatos retrospectivos e percebe-os como coisas que parecem ter ocorrido, relativizando
aquilo que podemos reunir como memória:
A tarefa exige que se mostre como determinados eventos e ocasiões únicos – um
encontro aqui, um projeto ali – podem ser tecidos em conjunto com uma variedade
de fatos e uma bateria de interpretações, a fim de se produzir uma percepção de
como as coisas andam, de como andaram e provavelmente andarão. (GEERTZ,
2013, p. 10)

Essa leitura fez-me ver, mais uma vez, o forte componente etnográfico da minha
atuação, tanto no passado quanto no presente. Percebi o quanto minha presença por vários
anos em Porto Nacional me caracteriza como “informante”, como uma das pessoas que
podem contar essa história. Vejo-me constantemente numa interlocução comigo mesma e
com minhas memórias, num movimento de me afastar e me aproximar, exercitando um
olhar de fora e outro de dentro das experiências.

1.3 Diálogos com a pesquisa qualitativa
Uma perspectiva aparentemente óbvia diante do exposto anteriormente é que
minha investigação se apoia nas propostas da pesquisa qualitativa.
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Ao ler textos de Boaventura de Souza Santos (1988, 1996), percebi o quanto fazer
uma pesquisa qualitativa é mais complexo do que parecia ser antes de ter buscado
referências teóricas. O autor contribuiu para que eu entendesse que a pós-modernidade
significa mudanças profundas para a ciência. Não posso deixar de lado essa discussão ao me
propor a desenvolver um projeto de pesquisa que pretende superar a visão positivista do
mundo e a suposta objetividade do pesquisador. Essa perspectiva torna-se importante para
situar minha posição de pesquisadora, orientando minha postura e minhas atitudes na
investigação.
Na construção do conhecimento existe uma temporalidade, um tempo histórico que
define como tratamos e interpretamos determinadas realidades. Pesquisar atividades,
ações, acontecimentos envolve a confrontação de ideias e conceitos, que mudam ao longo
do tempo. Muito distante dos relatórios que eu fazia, vejo-me hoje envolvida com diversos
campos de conhecimento, que me trazem novos questionamentos, desestabilizam meus
pensamentos anteriores, mas também enriquecem minhas indagações e trazem
compreensões novas.
Quando me pergunto qual pode ser o meu papel de pesquisadora numa visão não
positivista, estou ciente de que não existe objetividade em se tratando de encontros entre
pessoas. Santos (1988) contribui para reforçar esse meu entendimento quando diz que as
não são objetivas como poderíamos supor porque o pesquisador não pode se libertar
enquanto observador dos valores definem a sua prática pessoal e de cientista.
Uma vez que a aquisição de conhecimento tem de lidar com as diversas relações
subjetivas e intersubjetivas, surgem implicações importantes para a definição de
metodologias de pesquisa que possam auxiliar na compreensão de fenômenos sociais e
interpessoais. Santos (1988) é muito enfático quando fala sobre a necessidade de mudarmos
nossa forma de nos relacionar com metodologias de pesquisa:
O conhecimento pós-moderno, sendo total, não é determinístico, sendo local, não
é descritivista. É um conhecimento sobre as condições de possibilidade. As
condições de possibilidade da ação humana projetada no mundo a partir de um
espaço-tempo local. Um conhecimento deste tipo é relativamente imetódico,
constitui-se a partir de uma pluralidade metodológica. Cada método é uma
linguagem e a realidade responde na língua em que é perguntada. Só uma
constelação de métodos pode captar o silêncio que persiste entre cada língua que
pergunta. (PDF s/p)
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Charréu (2013) se expressa de modo semelhante quando fala sobre a investigação
qualitativa (IQ). Ao realçar sua flexibilidade metodológica, ele diz que ela “oferece uma
plataforma interessante para o desenho de uma investigação em artes, ou arte-educação”
(p. 99). O autor destaca as seguintes características da pesquisa ou investigação qualitativa:
Uma noção construtivista de realidade; uma ênfase na interpretação, quer dos
participantes, quer do investigador; um modo holístico de abordagem à realidade
que é mais visto como limitado pelo contexto e pelo tempo do que por um
conjunto de leis gerais; uma descrição altamente contextual de pessoas e
acontecimentos. (CHARRÉU, 2013, p.100. Grifos do autor)

Cabe ao conceito de realidade, conforme Charréu (2013), uma centralidade
incontornável e se refere ao conhecimento como uma construção humana. O autor referese à “descrição densa” – termo cunhado por Geertz (1978) – para dizer que ela “é uma
tentativa de interpretar, de fazer aflorar debaixo da superfície o aspecto que considera o
mais enigmático da condição humana: a construção (ou a busca) de significado” (p. 100.
Grifos do autor).
Encontro sintonia entre os argumentos da abordagem qualitativa nas ciências sociais
e a discussão dos teóricos da cultura visual e da educação. Maria Cecília Minayo (2007)
pontua que a pesquisa qualitativa
responde a questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um
nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela
trabalha com o universo de significados, dos motivos, das aspirações, das crenças,
dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui
como parte da realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas
por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da
realidade vivida e partilhada com seus semelhantes. ( p. 21)

A autora ressalta que o nível de realidade que a pesquisa qualitativa busca desvendar
e compreender não é visível e, por isso, precisa ser exposta e interpretada pelos
pesquisadores. Encontro nas ciências sociais, que vejo intimamente inter-relacionada com o
a educação e a cultura visual, uma perspectiva que pode servir de pano de fundo para minha
pesquisa, sobre o qual posso sobrepor outros planos de percepção e identificação de
peculiaridades da expressão e convivência humana.
Ainda a respeito da pesquisa qualitativa, assevera Minayo (2007):
A realidade social é a cena e o seio do dinamismo da vida individual e coletiva com
toda riqueza de significados dela transbordante. Essa mesma realidade é mais rica
que qualquer teoria, qualquer pensamento e qualquer discurso que possamos
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elaborar sobre ela. Portanto, os códigos das ciências que por sua natureza são
sempre referidos e recortados são incapazes de conter a totalidade da vida social.
(p. 14)

De início, eu poderia entender que meu objeto de pesquisa era um assunto fácil de
investigar, por se tratar de um período já passado, e que sistematizá-lo e registrá-lo seria
uma tarefa trabalhosa, mas não muito complexa. Pensando assim poderia destacar as
definições e conceitos contidos no título do meu projeto – Memórias de uma experiência
intercultural em torno do artesanato de Porto Nacional, Tocantins, entre 1975 e 1981 – e
discorrer sobre as diferentes circunstâncias e contextos da época que contribuíram para que
o trabalho se desenvolvesse de certa maneira, e não de outra.
Essa forma de tratar o objeto da investigação seria chamada por Charréu (2013) de
uma tendência historicista-descritiva, que, de acordo o autor, foi muito usada até pouco
tempo atrás e que ainda é praticada em algumas áreas do conhecimento. Segundo ele, essa
tendência “constituía uma espécie de marca genética dos inúmeros trabalhos de mestrado e
de doutorado que a carreira universitária obrigava os seus docentes e investigadores a
desenvolver” (p. 99).
É fácil reunir argumentos para não me limitar a uma abordagem historicista e
contrária à pesquisa quantitativa. Delinear propostas metodológicas a partir de uma
abordagem qualitativa em cultura visual coloca-me diante de discussões instigantes, com
propostas transdisciplinares e criativas de aquisição de conhecimento, mas muito menos
estruturadas e “prontas para uso”. Diversos autores, como Kicheloe (2007), Hernandez
(2011) e Martins e Tourinho (2012, 2013), elencam possíveis caminhos para se trabalhar com
metodologias. Conforme Charréu (2011, p. 99), essas possibilidades estão abertas em um
território de investigação com a sua própria identidade distintiva, situada
exatamente na interseção entre os problemas das Artes Visuais e os problemas
educativos que são colocados por novos tempos e por novas necessidades e,
consequentemente, não são solucionáveis com as estratégias do passado.

Faço reflexões a respeito do uso de métodos e técnicas de pesquisa nos momentos
em que recorro a eles. Minayo (2007) situa a teoria da abordagem e os instrumentos de
operacionalização da pesquisa como parte da metodologia:
Entendemos por metodologia o caminho do pensamento e a prática exercida na
abordagem da realidade. Ou seja, a metodologia inclui simultaneamente a teoria
da abordagem (o método), os instrumentos de operacionalização do conhecimento
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(as técnicas) e a criatividade do pesquisador (sua experiência, sua capacidade
pessoal e sua sensibilidade). (p. 14)

A autora afirma que a metodologia é muito mais do que o uso de técnicas, que por
sua vez dão acesso apenas à externalidade do conhecimento, sem entrar no mérito das
indagações. “Ela inclui a concepção teórica da abordagem, articulando-se com a teoria, com
a realidade empírica e com o pensamento sobre a realidade” (MINAYO, 2007, p. 15)
O uso claro, coerente e elaborado das técnicas é defendido pela autora, que no
entanto alerta sobre um possível endeusamento delas, o que resultaria em um formalismo
árido ou em respostas estereotipadas. Por outro lado, ela entende que o desprezo das
técnicas pode levar a um empirismo ilusório nas conclusões e a especulações abstratas
desvinculadas da realidade.
A criatividade do pesquisador é muitas vezes citada por Minayo, o que a tornou uma
referência para minhas reflexões acerca do tema. Encontrei em suas análises indicações
claras sobre todas as etapas do processo de pesquisa, que considero complementares às
discussões da cultura visual, onde encontrei suporte teórico mais amplo e aberto.

1.4 Reflexões sobre análise e interpretação de dados
Parto do princípio de que análise e interpretação de dados servem para explorar o
conjunto das “opiniões e representações sociais sobre o tema” (GOMES, 2007, p. 79) que me
propus a investigar. Tal como Gomes, acredito que
esse estudo do material não precisa abranger a totalidades das falas e expressões
dos interlocutores porque, em geral, a dimensão sociocultural das opiniões e
representações de um mesmo grupo que tem as mesmas características costumam
ter muitos pontos em comum ao mesmo tempo que apresentam singularidades
próprias da biografia de cada interlocutor. Por outro lado, também devemos
considerar que sempre haverá diversidade de opiniões e crenças dentro de um
mesmo segmento social e a análise qualitativa deve dar conta dessa diferenciação
interna aos grupos. (2007, p. 79)

Relembrando, conforme dito anteriormente, que me vejo em parte como
interlocutora de mim mesma, incluo-me na consideração que Gomes (2007) faz sobre as
opiniões e representação das pessoas. Minhas reflexões ao longo desta dissertação mostram
como visões distintas presentes em meus textos anteriores e na minha memória são
parcialmente marcadas por situações históricas e por momentos da minha biografia,
enquanto outros não mudaram até hoje. Quero dizer com isso que, além de as pessoas
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terem algumas opiniões e representações em comum e outras divergentes, cada uma delas
pode divergir das demais, a partir do momento específico em que se encontra ao ser
entrevistada ou em que registra suas opiniões.
Encontrei contribuições sobre análise e interpretação de informações em Minayo
(2002) e Kincheloe e Berry (2007) que considero interessantes para meu objeto de estudo.
Os autores discutem como a hermenêutica dialética ou a hermenêutica crítica podem
auxiliar a análise e a interpretação do conjunto de dados colhidos num projeto de pesquisa
de orientação qualitativa nas ciências sociais e na educação, respectivamente.
Minayo (2002) aponta Gadamar (1992) e Habermas (1987) como os principais
autores dessa abordagem, por unirem a busca por um compreender profundo do objeto e a
visão do estranhamento e da crítica para dar objetividade à práxis de produção de
conhecimento. De acordo com a autora,
A hermenêutica oferece as balizas para a compreensão do sentido da comunicação
entre os seres humanos; parte da linguagem como o terreno comum de realização
da intersubjetividade e do entendimento; faz a crítica das pretensões do
Iluminismo que leva a ciência moderna a crer na isenção do possível dos pré-juízos,
colocando-se fora do mundo da vida; investe nas possibilidades da comunicação,
mas as considera em seu processo finito, marcado pela história e pela cultura; e
filosoficamente propõe a intersubjetividade como o chão do processo científico e
da ação humana. Por isso, sob a ótica hermenêutica, entender a realidade que se
expressa num texto é também entender o outro, é entender-se no outro,
movimento sempre possível, por mais difícil que pareça à primeira vista. (MINAYO,
2002, p. 14)

Para Kincheloe (2007), a hermenêutica crítica leva o conceito de historicidade a um
novo “patamar conceitual” e ajuda a construir o sentido cultural, a consciência do
pesquisador, o processo de pesquisa, a formação da subjetividade humana e as noções de
transformação social baseadas na práxis, buscando uma visão clara das circunstâncias social
e política.
Enquanto esse autor discorre sobre a hermenêutica crítica em sua relação com a
filosofia e aborda a temática de maneira conceitual, Minayo (2002) aponta procedimentos e
caminhos para que esse instrumento de análise e interpretação possa ser aplicado com
êxito. Como adotar a hermenêutica dialética compreende uma determinada postura e
define todo processo de construção de novos conhecimentos em uma investigação, vejo a
orientação dada pela autora como central no meu processo de pesquisa. Ela propõe:
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(1) O investigador deve buscar, ao máximo, com dados históricos e também pela
‘empatia’, o contexto de seu texto: dos entrevistados e dos documentos que
analisa. O ‘discurso’ sempre expressa um saber compartilhado com outros e
marcado pela tradição, pela cultura e pela conjuntura.
(2) O pesquisador que analisa documentos passados ou atuais, para entendê-los,
necessita adotar uma postura de respeito pelo que dizem, supondo que, por mais
obscuridade que apresentem à primeira vista, sempre terão um teor de
racionalidade e de sentido. Assim, como intérprete, é seu dever levar a sério o
documento que tem à sua frente.
(3) O investigador não deve buscar nos textos uma verdade essencialista, mas o seu
sentido que quis expressar quem os emitiu...
(4) Toda interpretação bem conduzida é acompanhada pela expectativa de que, se
o autor estivesse presente ou pudesse realizá-la, compartilharia dos resultados das
análises. (MINAYO, 2002, p. 15)

Quando a autora recomenda levar a sério os documentos, vejo-me chamada a lidar
com meus textos escritos no passado como uma fonte importante. Eu compreendo e aceito
o fato de que eu não tinha, então, consciência de tudo que posso entender hoje sobre
aquele tempo; portanto, esses textos são informações datadas e marcadas pelo período em
questão. Para analisá-los, porém, posso contar com o acúmulo de outras experiências e
compreensões construídas ao longo da minha trajetória pessoal e profissional.
Analisar e interpretar fotografias envolve outras perspectivas metodológicas. Ao ler
sobre diferentes categorias de fotografia, identifiquei as nossas claramente como
pertencentes à fotografia documental. Encontrei uma discussão teórica sobre essa forma de
registros fotográficos principalmente na visão de Felix del Valle Gastaminza (2005), um autor
que discute a fotografia como objeto a partir da perspectiva da análise documental.
Gastaminza (2005), ao tratar da teoria e prática da documentação fotográfica,
destaca que trabalhar com esse tipo de fotografia exige analisar, classificar e recuperar o
conteúdo visual das imagens. Ele defende que todo material de documentação tem de ser
colocado à disposição do público, seja para reproduzi-lo, seja para consultá-lo. O autor
afirma que, para ser considerada documental, a fotografia precisa estar relacionada com o
contexto específico da situação retratada. É necessário identificar o lugar onde foi tirada,
possuir legendas e, se necessário, receber material textual ou visual complementares.
O autor pontua que esses e outros aspectos da fotografia dão ao documento um
caráter polissêmico, “sujeito a muitas interpretações, às vezes, tantas quanto existem
leitores, porque sua leitura e interpretação corretas em volta de um documento
representam muitas dificuldades” (GASTAMINZA, 2005, p. 220).
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Ao longo das minhas reflexões, dialogo também com autores que discutem as
perspectivas envolvidas em processos de pesquisar com e a partir de imagens, tais como
Aguirre (2011), Martins (2011) e Tourinho (2011).
A intenção deste capítulo foi mostrar a partir de onde e baseada em quais discussões
teóricas investiguei e revisitei nosso material de arquivo, reli textos, observei fotografias e
realizei entrevistas. Busquei ainda realçar como as reflexões teóricas configuraram-se na
minha maneira de movimentar entre teoria e prática, presente e passado.
Faço reflexões nos próximos capítulos sobre a experiência e a prática vivenciadas em
Porto Nacional (TO), presentes nas memórias, minhas e de outras pessoas, em escritos, falas
e imagens envolvendo descrição, análise e interpretação.
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CAPÍTULO 2

UMA COISA LEVA À OUTRA

Esta pesquisa, que investiga o projeto de valorização do artesanato de Porto Nacional
(TO), está fortemente apoiada em memórias e arquivos, o que me possibilitou construir
relatos de percepções e emoções há muito tempo esquecidas. Minha experiência vivida em
Porto Nacional é única, marcada por tudo aquilo que compõe minha história pessoal, o que
me constitui como sujeito histórico e cultural. Como testemunha de um determinado tempo
histórico, trago, por outro lado, elementos que podem ser generalizados e servir de reflexão
para outras experiências localizadas entre culturas, encontros com outras maneiras de ser e
de viver, tão comuns hoje em um mundo com uma mobilidade espacial e social tão grande.
O conceito de memória, segundo Le Goff (1992), pode ser discutido a partir da
memória coletiva ou das memórias individuais. O autor a define como a capacidade de
conservar informações que nos remetem “a um conjunto de funções psíquicas, graças às
quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas, ou que ele representa
como passadas” (LE GOFF, 1992, p. 423). Segundo ele, as antigas teorias, que viam o
processo de rememorar como mecânico, foram substituídas por concepções mais complexas
da atividade mnemônica que não enxergam nela apenas a ordenação de vestígios, mas
também sua releitura.
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Le Goff vê no ato mnemônico fundamentalmente um comportamento narrativo que
tem uma função social por ocorrer, por meio dele, a comunicação e as informações dirigidas
a outras pessoas. A narrativa pode contribuir em momentos em que o acontecimento já não
está mais ao alcance de outra maneira a não ser pelos vestígios contidos na memória.
Rememorar como me aproximei da cidade, reconstruir os significados dos diversos
contextos dos quais saí para me defrontar com outras realidades é um dos desafios que
discuto neste capítulo. Vi nas minhas tentativas de me reaproximar do passado um paralelo
com o trabalho etnográfico descrito por Geertz (2012), quando ele afirma:
Para um etnógrafo, tudo é uma questão de uma coisa levar a outra, essa a uma
terceira, e essa última a uma outra que mal se sabe o que é. Para além de Pare e
Sofreu, ao redor dessas cidades, atrás delas, diante delas, pairando sobre eles, há
uma enorme disposição de (...) como que deveria chamá-las? De práticas?
Epistemes? Formulações sociais? Realidades? (...) de coisas que se conectam a elas,
e que devem ter lugar em todo projeto que procura se beneficiar ao remexer nelas
algo mais do que uma informação curiosa. Por mais difícil que possa ser dar início a
esse tipo de discurso, é ainda mais difícil interrompê-lo. (p. 24)

Geertz levanta diversas possibilidades de como lidar com tempos e lugares distantes:
fazer comparações entre o antes e o agora, escrever um relato, criar índices e descrever
tendências, escrever memórias. Além de apontar as dificuldades de escolher entre
diferentes formas de abordagens possíveis, o autor vê como dificuldade, no reencontro com
o passado, “que mais mudanças foram processadas, e de forma mais desarticulada do que a
princípio se poderia imaginar” (2012, p. 9). Geertz mostra que, assim como os lugares que
revisita sofreram alterações, ele próprio e a disciplina em que atua, seu ambiente intelectual
e a base moral que a sustentam também mudaram. Ele se refere às mudanças que se
processaram nas cidades, nos países e no mundo do qual fazem parte e conclui que a
percepção de todos mudou também em relação àquilo que na vida tem importância.
Para o autor, essas mudanças deram-se de forma muito intensa:
Quando tudo muda, do pequeno e imediato ao vasto e abstrato – o objeto de
estudo, o mundo imediatamente em torno dele, o estudioso, o mundo
imediatamente à sua volta, e um mundo mais amplo à volta de ambos –, parece
não haver lugar para se posicionar, de modo a localizar exatamente o que mudou,
e de que maneira. (GEERTZ, 2012, p. 9)

Trago essa citação para explicar por que entendo ser necessário refletir sobre os
diferentes contextos com os quais convivi e convivo: porque são eles que definem minhas
diferentes formas de ver e atribuir significado às experiências do passado. Em meio a
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mudanças que ocorreram e ocorrem com velocidade cada vez maior à nossa volta, podemos
nos dispor a tentar contribuir com fragmentos para a construção incompleta, insatisfatória e
instável de visões de um passado com significados muito distintos para diferentes grupos de
pessoas que o viveram, cada um a partir de suas perspectivas e envolvimentos.
Considero que parte da minha pesquisa está localizada na etnografia antropológica
que Geertz (2012) descreve como “tentar reconstruir elefantes elusivos, um tanto etéreos e
agora completamente desaparecidos, a partir das pegadas que deixaram em minha mente”
(Aba do livro). Memórias são construções mentais e por mais que pude me apoiar em textos
e imagens de arquivo, foram minhas escolhas e minhas interpretações que definiram quais
das pegadas passaram a ser consideradas e quais foram apagadas, processo que considerei
como fatos ou versões dos fatos. Mas Geertz (2012) reitera que falar de “fato” é uma
questão delicada.
Encontro em mais uma frase do autor um desafio de como lidar com meus
reencontros com o passado:
Não há muita certeza ou senso de conclusão, nem mesmo uma grande sensação de
percepção acerca daquilo que se está precisamente procurando, numa busca que é
tão indefinida, em meio a pessoas tão diferentes e através de uma tal diversidade
de tempos. Mas essa é uma maneira excelente, interessante, desconcertante, útil e
agradável de se passar uma vida. (GEERTZ, 2012, Aba do livro)

Identifico nas dúvidas colocadas por Geertz um confronto com todas as
recomendações de manuais de pesquisa quanto a um bom planejamento e uso de
metodologias para garantir o êxito a uma investigação, ainda mais em se tratando de um
mestrado cujo tempo para conclusão, muito limitado, é de dois anos. Por outro lado, vejo
que suas análises coincidem com muitas das indicações de caminhos alternativos na
pesquisa qualitativa no campo de conhecimento da cultura visual, conforme citei
anteriormente.
Pretendo, aqui, situar minha pesquisa em relação com diversos contextos que, por si
sós, criam constelações complexas. Minhas reflexões buscam elucidar como minhas diversas
formas de ver, sentir e interpretar as realidades com as quais convivi foram se constituindo.
Discorro neste capítulo sobre contextos relacionados ao tempo em que o projeto de
valorização do artesanato regional ainda não havia se iniciado. Uma primeira visita à cidade
em 1972 e os contatos com as comunidades no primeiro ano após nossa mudança da
Alemanha para Porto Nacional. Minhas diversas formas de conhecer a realidade não haviam
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sido compreendidas por mim como atividades de pesquisa. Pensávamos no trabalho como
uma atuação profissional que incluía um período de cerca de um ano para conhecer nosso
campo de atuação.
Vendo a distância, relendo meus textos e revendo nossas fotografias, vejo naquele
período elementos de pesquisa empírica, de “pesquisa ação”, de estudos etnográficos e de
etnografia visual.
2.1 Caminhos para Porto Nacional
Quando em 1972 fomos passar cerca de um mês em Porto Nacional para conhecer a
região, a vida no campo e na cidade, a cultura e os problemas sociais, meu conhecimento
sobre o Brasil, de um modo geral, era muito limitado. Reconstituir alguns aspectos desse
primeiro encontro com as diferentes realidades, visões que com o tempo foram se tornando
comuns, foi possível graças à releitura agora de livros que havia lido na época.
Meu primeiro contato com o país ocorreu em São Paulo, em plena ditadura militar,
numa realidade de classe média alta paulistana que por poucos anos conseguiu concretizar
um milagre econômico. Os contrastes sociais eram chocantes para mim. Eu via os ricos
esbanjando seus bens materiais ao lado da pobreza muito evidente nas ruas e nas favelas.
Situações de desigualdade social gritantes como essas eram desconhecidas para mim.
Eu havia lido a tradução alemã do livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus
(1960), leitura que condicionou meu primeiro olhar sobre o Brasil e me confrontou com a
vivência de uma mulher favelada, com seus relatos cheios de imagens para descrever as
desigualdades e preconceitos sociais das quais era vítima. A partir dos confrontos das
diferentes realidades, tive dificuldade em lidar com diversas situações da organização da
vida das famílias com as quais convivi, como a presença comum das empregadas domésticas
nas casas. Algumas moravam no emprego, outras deslocavam-se de bairros distantes
diariamente, e em sua grande maioria eram mulheres negras.
Incomodavam-me os sininhos com as quais as patroas chamavam as empregadas
para servir a mesa, e eu tendo de ficar sentada, sendo servida, ao invés de levantar e ajudar
a levar os pratos para a cozinha, como meu impulso natural me faria agir. Nessa situação
sentia-me num filme de época, com resquícios de usos e costumes de uma sociedade
composta por uma elite acostumada a comandar e a ser servida.
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Na época não conhecia ainda os livros de Paulo Freire, mas tinha uma inclinação para
a defesa dos direitos humanos e uma preocupação grande em não cultivar preconceitos ou
discriminação de qualquer natureza. Meus pensamentos eram muito marcados pela
condenação da história recente da Alemanha com a doutrina da superioridade da raça alemã
criada pelo nazismo. Eu tinha uma grande preocupação com que nada parecido com esse
desastre histórico se repetisse. Eu não teria sido capaz de fazer uma definição das
indignações que sentia, mas mesmo sendo muito jovem tinha um espírito crítico e estava
atenta para as estruturas das sociedades responsáveis pelas desigualdades sociais.
Na nossa viagem para Porto Nacional, fomos aos poucos nos distanciando do “Sul
Maravilha”, particularmente de São Paulo, uma cidade que na época já me parecia muito
poluída e com excesso de carros, e fomos adentrando em um país vasto, com áreas imensas
desabitadas. Essa situação era-me estranha também, pois era oriunda de um país onde uma
vila fica próxima da outra, formando uma malha densa nos espaços entre as cidades
maiores.
No caminho e após a chegada à cidade tudo era tão diferente daquela realidade
encontrada em São Paulo que parecia outra viagem no tempo. A presença colonial e um
sistema feudal pareciam-me ainda muito palpáveis. Nessa região percebia outras situações
de desigualdade social, a postura subserviente e submissa das pessoas simples, que
pareciam ter de pedir licença para poder circular nos espaços públicos.
As diferentes formas de moradias, casas de palha e adobe, barracos e ranchos nos
bairros mais afastados, enquanto as casas mais bem construídas, num estilo colonial
despojado, eram mais altas, mais ventiladas, tinham uma mobília mais refinada, muitas
vezes trazida de lugares distantes. Mesmo assim eu achava as diferenças mais sutis, menos
aparentes, pelo fato de as famílias mais ricas morarem em casas relativamente simples e
sem a ostentação que eu havia visto em São Paulo. As primeiras impressões eram
superficiais e fui conhecer Porto Nacional melhor quando mudamos para a cidade em 1975.
Porto Nacional é um município do estado do Tocantins, que na época em questão
ainda fazia parte do norte goiano. O primeiro povoado surgiu no fim do século XVIII, com o
avanço dos bandeirantes para o norte à procura de ouro. Situada à margem direita do rio
Tocantins, a cidade teve o rio, durante muito tempo, como principal via de acesso.
A evolução da cidade foi acompanhada por diversas denominações: de Porto Real
passou à categoria de vila, sendo denominada Porto Imperial em 1831; finalmente foi

52

elevada à cidade, com o nome de Porto Nacional, em 1861. Naquela época, a mineração de
ouro, existente em povoados como Pontal e Carmo, estava em declínio e muitos moradores
de outras localidades mudaram-se para a cidade em um período em que o comércio fluvial
com o Norte do país estava em expansão. A cidade foi evoluindo e ganhou importância
cultural principalmente a partir da chegada de padres e freiras dominicanas no fim do século
XIX e início do século XX.

Imagem 1 - Moradores de Porto Nacional utilizavam barcos ou a balsa
para chegar à outra margem do rio Tocantins
Fonte: Foto de Vitor Lotufo (1972).

Quando visitamos a cidade em 1972, a BR-153, que liga Brasília a Belém, já havia sido
construída, mas ainda não havia sido asfaltada, o que significava uma viagem demorada e
cansativa de 800 km, partindo de Goiânia. No período seco, os veículos trafegavam com os
faróis acesos para serem vistos no meio de nuvens de poeira suspensa; na época da chuva, a
viagem demorava, por causa dos atoleiros que se formavam na rodovia.
Já podíamos acompanhar o surgimento de novos povoados ao longo da estrada,
iniciando um processo de deslocamento das vias de transporte do rio Tocantins para a nova
estrada, tornando mais fácil o acesso à capital de Goiás, Goiânia, centro do poder do estado.
Mas Porto Nacional continuava enfrentando certo isolamento do sul do estado, por estar
situada à margem direita do Tocantins. O rio podia ser transposto por carros, caminhões e
ônibus apenas por balsa, situação que só veio a mudar alguns anos mais tarde, em 1979,
quando foi construída uma ponte.
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O contexto regional até aquela época, em que se processaram mudanças
significativas, era marcado por relações externas de comércio com Belém, relações
administrativas com a capital Goiânia, e por fortes influências educacionais e religiosas das
ordens dominicanas vindas da França.

Imagem 2 - Catedral Nossa Senhora das Mercês, símbolo e orgulho da cidade, construída no final do século XIX.
Fonte: Foto de Edith Lotufo (1977?).

Conviviam na cidade populações distintas: as tradicionais famílias portuenses, em sua
maioria proprietários de terras, criadores de gado, comerciantes e agentes administrativos,
e a populações de “chegantes”, vindos em diversos fluxos migratórios, principalmente dos
estados do Norte e do Nordeste.
Quando chegamos de mudança a Porto Nacional, a BR-153 já estava asfaltada e a
cidade, mais integrada com o sul do país. Em poucos anos de história, entre 1975 e 1981,
ocorreram muitas mudanças que fizeram a vida da cidade se transformar, um processo que
vimos acontecer de perto. Para a maioria das pessoas, o progresso era almejado e as
condições de vida melhoraram paulatinamente nesses anos.
Vários livros escritos por pessoas nascidas na região abordam com mais detalhe e
propriedade a história da cidade, tais como os de Parente (2005), Messias (2012), Andrade,
Flores e Bodnar (2013) e Silva e Maia (2013), publicados recentemente. Não é minha
intenção, portanto, aprofundar aspectos históricos que já estão disponíveis nos trabalhos
dos pesquisadores tocantinenses. Os diversos contextos regionais foram-nos apresentados
por integrantes da equipe de saúde local que havia nos convidado. O olhar para os
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problemas de saúde tornou-se a principal via de acesso à realidade portuense no momento
da nossa chegada, até que criássemos maior autonomia de ação para vê-la do nosso modo.
A saúde pública é um termômetro muito sensível para detectar desequilíbrios no
atendimento aos direitos básicos da população e das relações sociais e econômicas de uma
comunidade. Um dos problemas mais preocupantes era o alto índice de mortalidade infantil.
No atendimento à saúde básica, as desigualdades sociais instaladas ao longo dos anos,
acomodadas e normalizadas, vieram à tona em suas diversas formas de exclusão. A grande
maioria da população participava muito pouco da economia e da vida social e cultural da
cidade.
Trabalhar com grupos da população economicamente frágeis e desprivilegiados foi
objetivo declarado da ONG Comsaúde, criada para complementar o trabalho de saúde
pública da Organização de Saúde do Estado de Goiás - Osego, da qual os integrantes da
equipe médica eram funcionários. A visão do grupo não era paternalista; tinha o propósito
de criar consciência a respeito das origens dos problemas de saúde e de buscar superá-los
de forma coletiva. O trabalho em grupo e a ajuda mútua eram de grande importância desde
o início, e a organização popular foi ocorrendo no decorrer das ações.

Imagem 3 - Casas de adobe e palha eram comuns em Porto Nacional na década de 1970
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1972).

Trago, a seguir, algumas das minhas observações e indagações feitas na época, não
com a pretensão de apresentar um quadro abrangente da realidade, mas para mostrar como
eu, uma jovem alemã, me preparei para trabalhar na região, após uma breve visita à cidade,
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e como ocorreu esse encontro intercultural. Interessa-me ainda mostrar como o
pensamento de Paulo Freire foi traduzido por mim em formas de ver e entender a realidade,
a partir daquilo que era visível aos meus olhos e que contrastava com minhas experiências
vividas anteriormente.
A proposta para o desenvolvimento do artesanato regional escrita por mim (LOTUFO,
1976) para uma agência financiadora alemã, mencionada anteriormente, ajudou-me a
reconstituir parcialmente como eu pensava na época e como tentava estabelecer contatos
com instituições alemãs de “apoio técnico para o desenvolvimento”. O texto contém pontos
de vista que eu não poderia recuperar se não existissem esses registros, uma vez que o
nosso pensamento se modifica com o tempo e com os sucessivos processos de avaliação e
revisão pelos quais passamos.
O fato de escrever para pessoas na Alemanha para convencê-las da necessidade de
um financiamento do projeto, reforçou meu olhar de estrangeira, focando nas situações de
pobreza. Eu escrevia para quem não conhecia a realidade local, e os argumentos que
utilizava eram baseados na minha percepção das condições econômicas precárias de parte
da população. Desse texto, com vinte páginas, extraí alguns trechos com os quais dialogo a
partir da minha visão atual.
Para mim, a pobreza estava localizada nos bairros, vistos à época como “a periferia":
Só a uma distância de um a dois quilômetros ficam os bairros da periferia que
foram se formando nos últimos dez a quinze anos. Os bairros foram construídos
por uma onda de migrantes, em sua maioria vindos dos estados do norte e do
nordeste e do interior do estado de Goiás. Assim encontram-se migrantes do Piauí,
Ceará, Maranhão e Pernambuco. (LOTUFO, 1976, p. 3)

Eu referia-me aos bairros Jardim Querido, Jardim Brasília e Vila Nova, que hoje estão
integrados ao centro da cidade. Eu fazia comentários sobre a composição da população
baseada nas minhas observações, falando sobre a origem dos migrantes:
Como os migrantes vêm quase que exclusivamente de zonas rurais afastadas, não
possuem em sua maioria formação escolar ou profissional. A migração dos
moradores que vem do Nordeste tem sua origem na fuga da seca. De acordo com
relatos vinham grandes caravanas de atingidos a pé atravessando distâncias
imensas, dos quais alguns ficaram em Porto Nacional, outros continuavam
caminhando para o sul. Os migrantes de Goiás vieram muitas vezes motivados pela
busca por escolas para os filhos ou do hospital público de Porto Nacional. (p. 3)
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Outros trechos mostram como eu via as condições econômicas da população
periférica da cidade. Minha percepção estava muito filtrada e dirigida para nosso “público
alvo”: a população que veio do campo para a cidade, entre a qual eu buscava pessoas que
exerciam atividades artesanais.
Sobre as condições de vida dessas pessoas, escrevi:
Os recém-chegados trazem em geral apenas a própria família e redes. Eles nem
dispõem de pertences e nem de conhecimentos que pudessem facilitar a eles um
começo de vida na cidade. O que conta a favor deles é que as terras em volta da
cidade não foram escrituradas ainda e assim não têm proprietários de direito.
[...]
Assim eles se acomodam em algum pedaço de terra não ocupado e começam a
construir uma cobertura de palha. Com o tempo esta vira um rancho fechado de
palha em volta. As habitações eram construídas primeiro ao longo dos cursos dos
ribeirões, mas com a crescente ocupação foram se afastando dessas margens, o
que fez com que a água se tornasse cada vez mais um problema. (p. 4)

Meu relato era baseado, além da minha observação, nas conversas que aconteciam
nas reuniões de grupos de “melhoria de habitação”, que haviam sido formados antes da
nossa chegada e mediante convênio da Comsaúde com a LBA - Legião Brasileira de
Assistência. Nas reuniões, realizadas de casa em casa, os moradores contavam suas histórias
de vida, uma oportunidade rica que tivemos para ouvir e depois registrar os depoimentos.
Hoje, vejo nas diversas formas de conhecer a realidade elementos de uma pesquisa
empírica, e poderia chamar as visitas e as reuniões de pesquisa de campo, mesmo que não
encarássemos nosso trabalho dessa forma.
Certamente a visão antropológica de Paulo Freire incentivou-me para essa escuta e
os registros feitos na época:
Antes as famílias viviam de economia de subsistência, muitas vezes todos os
integrantes da família ajudavam na plantação. Como eles não eram proprietários,
mas posseiros na terra trabalhada por eles, podiam vender o direito barato ou nem
tinham o que vender e assim não tinham como adquirir outra terra. Só existe para
eles, então, trabalhar para fazendeiros ou arrendar a terra. Para permitir que os
filhos pudessem frequentar a escola na maioria das vezes as mulheres ficam na
cidade com os filhos e os homens trabalham durante a semana na roça e vêm para
a cidade apenas no final de semana. (p. 4)

Algumas práticas de trabalho nas fazendas deixavam-me especialmente intrigada. O
sistema chamado “na meia” e a dependência dos colonos aos donos das terras, criada por
estes, pareciam-me extremamente injustas e desumanas.
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O pagamento tanto do trabalho quanto do arrendamento é muitas vezes
negociado em produtos da plantação. No arrendamento a metade da colheita vai
para o proprietário da terra que muitas vezes ainda define o que deve ser plantado.
Dinheiro vivo para as despesas necessárias na cidade sempre é curto. Muitas vezes
os lavradores não conseguem evitar um endividamento, o que ainda reduz mais
seus rendimentos.
De modo geral pode se dizer que essa forma de trabalho dependente não garante
o mínimo necessário para a vida de uma família, o que a mantém numa constante
insegurança. (p.5)

Eu chegava ao Brasil após ter vivido um período sob o governo social-democrata na
Alemanha, que registrou muitas conquistas sociais do “Estado do Bem-Estar Social”, com
lemas como “Igualdades de Chances”. Os direitos trabalhistas, tidos como normais na
Alemanha, haviam sido conquistados muitas décadas antes, um processo que na região de
Porto Nacional ainda não havia se iniciado.
Uma das situações de trabalho mais chocantes que eu via na época ocorria nas
olarias. Em visitas a uma delas, no “Barreiro de Saibro”, vi condições de vida de extrema
pobreza:
Ainda tem um grande número de pessoas que produzem tijolos ou adobe, que
trabalham sozinhos ou em duplas em terrenos arrendados. Em espaços mínimos
trabalham muitas vezes de dez a quinze pessoas lado a lado, sem ocorrer a mínima
forma de cooperação entre elas. Estes trabalhos são sazonais porque não existem
coberturas que pudessem proteger da chuva. (p. 5)

Não se tratava de trabalhadores autônomos; eles trabalhavam para o dono do
terreno ou mediante um sistema de arrendamento, mas sob quaisquer das duas formas a
vantagem sempre era do dono do terreno. Outra situação de trabalho que me parecia
revoltante era a das lavadeiras. Escrevi na época:
Entre as mulheres a única profissão exercida é a da lavadeira. Como o número de
mulheres que tentam tirar seu sustento da lavação de roupa, o pagamento é
extremamente baixo. As mulheres lavam a roupa nos córregos da cidade, o que faz
com que carreguem trouxas imensas sobre a cabeça de um lado da cidade a outro.
O pagamento que conseguem obter em um dia de trabalho mal dá para comprar
três quilos de arroz, sendo que arroz é o alimento mais barato. (p. 5)

Essa realidade motivou nos anos seguintes e a partir de um movimento das
lavadeiras uma mobilização importante que estabeleceu tabelas com preços mínimos, não
sem resistência das patroas. Quem se engajou fortemente em favor das reivindicações das
mulheres foi o bispo da época, Dom Celso de Almeida.11
11

Dom Celso Pereira de Almeida foi bispo em Porto Nacional entre 1976 e 1995 e tinha uma identificação
muito grande com os bispos de Goiás: Dom Tomás Balduíno, da Cidade de Goiás, e Dom Pedro Casaldáliga, de
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No convívio com as mulheres dos grupos de mutirão, vi muito de perto os problemas
enfrentados por elas. Muitas famílias numerosas eram abandonadas pelos pais, o que
obrigava mãe e filhos a exercer atividades que se complementavam para garantir um
sustento mínimo. Para que as mães pudessem trabalhar, meninas muito novas eram
encarregadas dos afazeres da casa e ainda cuidavam dos irmãos menores.
Muitas meninas eram “dadas” para famílias mais ricas para serem “criadas” por elas.
Essas meninas faziam os trabalhos da casa e em troca podiam estudar num período do dia,
fazendo parte dos “agregados” da família. Não se via uma relação de trabalho nessa
situação. O que hoje seria caracterizado como trabalho infantil, era visto como uma
benevolência feita para com as meninas.
Abordo ainda, num trecho desse texto, como era a alimentação das famílias, o que
mostra que, depois de cerca de um ano de convivência constante com as mulheres, já existia
entre nós certa cumplicidade:
A alimentação em geral é absolutamente restrita. Compõe-se de arroz e alguns
complementos. Pela manhã se come bolo de arroz, já que pão para toda a família
seria caro demais. No almoço se come arroz e feijão, às vezes o feijão é substituído
por mandioca ou abobora, carne é uma grande raridade. Em conversas com as
mulheres elas contam que respondem em pesquisas sobre alimentação que
comem arroz e feijão, só para não ter que admitir que só comem arroz. (p. 6)

O parágrafo anterior e a conclusão que faço a seguir representam uma confrontação
entre o que é visível e o que é invisibilizado:
Em geral pode se dizer que se vê muita pobreza, mas que não se encontra pedintes
nas ruas. Só se percebe com um olhar mais de perto o que significa cuidar apenas
da sobrevivência, quanta força e tempo isso consome, sem, no entanto, conseguir
o mais essencial. (p. 6)

A pesquisa sobre alimentação à qual me referi foi feita por estagiárias do curso de
Nutrição da Universidade Federal de Goiás (UFG) que passavam um mês no câmpus
avançado que a instituição possuía em Porto Nacional. A cidade era, assim como Picos, no
Piauí, campo de estágio para vários cursos da UFG, principalmente para o de Medicina. Os
estudantes visitavam as casas das famílias munidos com uma balança portátil e de

São Felix do Araguaia. Dom Celso engajou-se nas causas sociais em pauta na época e foi presidente da
Comissão Pastoral da Terra (CPT), Regional Araguaia-Tocantins. Ele não pôde contar muito com o apoio do
clero local, situação inversa à comumente encontrada quando padres mais engajados não têm o apoio dos
respectivos bispos.
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questionários. Eles pediam que as donas de casa pegassem, com a vasilha de costume, a
quantidade de alimento que preparavam diariamente, principalmente arroz e feijão.
Lembro-me muito bem de como eu sentia vergonha e indignação pela ação invasiva,
não refletida ou questionada pelos estudantes. Como já morava na cidade há mais tempo,
via as estagiárias com o “olhar de dentro”, sem me dar conta de que em muitas situações
éramos vistos pelas pessoas do lugar da mesma forma, como pessoas que invadiam seus
espaços e traziam outros costumes.
Diante de exemplos crassos como o dos estudantes de Nutrição, eu achava nossas
ações acima de qualquer suspeita, ainda mais porque tínhamos uma forte identificação com
as ideias de Paulo Freire e acreditávamos que seu pensamento nos garantia estar “ao lado
do povo”.

2.2 Encontros interculturais
Encontrei recentemente discussões em diferentes áreas que problematizam
situações em que profissionais de uma determinada situação social, econômica e cultural se
deslocam para atuar em outra realidade social em nome de um suposto “desenvolvimento”.
Quando se trata da atuação de designers que se deslocam para outras regiões ou
outros países para desenvolver projetos em comunidades, essa discussão está sempre
presente. John Thackara (2008), um consultor internacional de design, diz: “A palavra
desenvolvimento costuma ser utilizada para insinuar que o povo avançado do hemisfério
norte deve ajudar o povo atrasado do sul a acompanhar seu nível de evolução” (p. 238).
O autor enumera algumas condições que deveriam ser criadas e observadas nas
situações em que um designer ou consultor externo se encontra com comunidades de
outras culturas e situações sociais e econômicas. E recomenda ao designer:
Comprometa-se a longo prazo. Leva tempo entender uma situação, leva tempo
escutar o pessoal local e conquistar sua confiança, leva tempo para que as soluções
apropriadas venham à tona. Quando Sergio Palleroni ofereceu o apoio de estudantes
de design à comunidade de New Orleans, ele se comprometeu a um mínimo de três
anos de envolvimento. (p. 255)

Na época em que chegamos a Porto Nacional, só conhecíamos o pensamento de
Paulo Freire (1969), que alertava para o necessário respeito para com as pessoas da
comunidade e de que deveria existir uma preocupação de que as soluções fossem “dadas
sempre com o povo, nunca apenas para ele ou sobre ele” (p. 57).
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O exemplo dos estagiários mostrou que contrastes de culturas e condições de vida
não se estabeleciam só entre nós que viemos de outro país, pois a equipe de saúde e todos
os outros agentes externos se deparam com contrastes e estranhamentos entre as
realidades diferentes da mesma maneira.
Encontrei em um instrumento produzido pela empresa IDEO, que presta consultoria
em design e ajuda seus clientes a inovar, uma discussão sobre o encontro entre pessoas que
pertencem a culturas distintas. Com financiamento da Fundação Bill e Melinda Gates, foi
criada em 2009 uma metodologia de projeto baseada nas ideias de design centrado no ser
humano, o chamado human centered design, ou HCD. O modelo de projeto para desenvolver
soluções inovadoras para empresas foi adaptado para situações em que se busca superar
desafios sociais no mundo, em ações sem fins lucrativos.
A IDEO (2009) desenvolveu o Toolkit HCD,12 projetado especificamente para ONGs e
empresas sociais que trabalham com comunidades da África, Ásia e América Latina. O kit
orienta as equipes que se aproximam de comunidades em outras realidades e foi criado com
base nos princípios de uma pesquisa qualitativa. Aos princípios de pesquisa o material
associa indicações para ações concretas, trabalhadas de forma didática, orientando equipes
de profissionais como pesquisar a realidade local, percorrendo diferentes etapas de projetos
focados em resultados. O material apresenta-se como suporte para atividades como a
construção de habilidades de escuta, a realização de oficinas e a implementação de ideias.
Em meio a muitas orientações metodológicas, o manual sugere posturas e
envolvimentos que aproximam o designer da comunidade, numa imersão que busca
construir confiança entre os participantes do projeto. O texto sugere que “métodos
qualitativos podem ajudar a revelar oportunidades sociais, políticas, econômicas e culturais
das pessoas e permitir que descrevam obstáculos com suas próprias palavras” (IDEO, 2009,
p. 22).

Vi em muitos trechos a preocupação expressa de não manipular as opiniões dos

participantes, de respeitar a realidade local e as pessoas, mas, apesar disso, trata-se de
projetos desenvolvidos “para” as pessoas, e não com elas. As ferramentas desenvolvidas
pela IDEO destinam-se aos coordenadores de equipes de pesquisadores, projetistas e
facilitadores, e não à própria comunidade.
12

O Toolkit está disponível para download gratuito em várias línguas. A versão em português está disponível
em: http://www.ideo.com/images/uploads/hcd_toolkit/HCD_Portuguese.pdf
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Métodos qualitativos de pesquisa permitem à equipe de projeto desenvolver
empatia pelas pessoas para as quais o projeto está sendo desenvolvido, além de
permitir que a equipe questione suposições e inspirar novas soluções. No início
do processo, a pesquisa é generativa – usada para estimular a imaginação e
informar a intuição sobre novas oportunidades e idéias. Nas fases finais, os
métodos são avaliatórios – usadas para determinar rapidamente a maneira
como as pessoas reagem às ideias e soluções propostas. (IDEO, 2009, p. 21)

Fica, para mim, a indagação sobre até que ponto os designers, que vêm de fora, se
envolvem com a comunidade. Ao ler o texto, surgiu-me a dúvida se as diversas
aproximações são apenas estratégias para alcançar os resultados desejados, já que os
problemas são detectados a partir de visões externas. Fica ainda a questão sobre o quanto a
equipe sente-se parceira para buscar soluções “com” a comunidade.
Toda proposta desse material minuciosamente detalhado mostra como uma linha do
design direciona-se para questões sociais e usa metodologias desenvolvidas em projetos
lucrativos para transferi-los para o trabalho de ONGs e governos, que passam a ser clientes
dos designers.
Vejo diferenças claras entre as propostas da IDEO, que se propõe a buscar soluções
para problemas específicos, e a visão de John Thackara (2006), que descreve soluções
sistêmicas para novas formas de organização da vida. Esse autor não distingue entre
projetos desenvolvidos para comunidades distantes e outras que ocorrem em seu próprio
país, a Inglaterra. Ele vê a necessidade de as atuações dos designers ocorrerem em um
mundo complexo, no qual profissionais projetam novas configurações e soluções para os
problemas que vão se apresentando. As mudanças de atitude e as formas diferentes de agir
dizem respeito a todos, em lugares distantes e perto de nós.
Reuni os melhores exemplos que pude encontrar de serviços e estruturas
projetadas para permitir que as pessoas se envolvam em atividades rotineiras e
cotidianas de novas formas: se deslocar, aprender, cuidar umas das outras, se
divertir, trabalhar (...). Por toda parte, as pessoas estão lidando de maneiras
inovadoras com a vida cotidiana neste exato momento. Em vez de projetar novos
serviços e sistemas do zero precisamos nos perguntar: “Quem lidou com uma
questão similar no passado? Como podemos aprender com, nos adaptar a e
combinar as melhores partes de cada solução?” (THACKARA, 2008, p. 30)

Trago esta discussão atual mesclada com meus relatos para mostrar como encontro
hoje discussões semelhantes, complementares e antagônicas do encontro do designer com
comunidades e com artesãos, como o que fazíamos há quase quarenta anos. Quando
falávamos, na época da nossa chegada a Porto Nacional, que havíamos estudado design na
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Alemanha, podíamos encontrar pouca compreensão sobre o que isso significava e de como
essa área do conhecimento poderia contribuir com o trabalho da Comsaúde. Nós não
tínhamos muitos exemplos nos quais pudéssemos nos apoiar, porque não conhecíamos
experiências práticas de encontros entre designers e grupos comunitários e de artesãos.
O desenho industrial havia recém-chegado ao Brasil naquele tempo. A Escola
Superior de Design (ESDI) foi fundada no Rio de Janeiro em 1961 e foi a primeira a oferecer
um curso específico de design no país. Ela foi integrada à Universidade Federal do Rio de
Janeiro em 1975, ano em que chegamos ao Brasil. Pouco antes, em 1960, foi criada a
Programação Visual Desenho Industrial Ltda., razão social de um escritório montado, entre
outros, por Aloísio Magalhães.
Tínhamos ouvido falar muito sobre os trabalhos de design de Magalhães, mas não
conhecíamos seu engajamento em favor da cultura popular no Brasil. Fui entender sua
importância nessa área apenas nos últimos anos, em textos relacionados com a temática do
patrimônio cultural (FONSECA, 1997) e mais recentemente com as discussões em torno da
cultura popular (GUIMARÃES, 2011) e com design e artesanato (BORGES, 2011).
Se falo hoje que sou professora do curso de Design de uma universidade particular,
percebo que a palavra design está bem difundida, mas circulam os mais variados conceitos
do que seja. Muitos lembram-se logo de design de moda ou de automóveis, porque são
esses os campos de atuação do design mais veiculados na mídia.
Enquanto o design ainda precisa conquistar seu espaço em Goiás, a maioria dos
designers e colegas do meu convívio estão preocupados com a ampliação da participação
desses profissionais no “mercado”. Visões como a de John Thackara questionam atuações de
designers num mundo complexo, o que coloca em xeque um design que ainda nem ganhou
o devido reconhecimento em Goiás. Diante de preocupações com a sustentabilidade
ambiental, social e econômica, que exige mudanças amplas e profundas, o autor afirma:
Os dias do designer solitário e brilhante estão contados. Nós enchemos o mundo de
complexos sistemas técnicos de forma que o design de cima para baixo e de fora
para dentro simplesmente não tem mais como funcionar. Sistemas complexos são
moldados por todas as pessoas que os utilizam – não apenas pelos designers. Isso
significa que profissionais de design devem evoluir de criadores de objetos, ou
construções, para agentes capacitadores da mudança envolvendo grandes grupos de
pessoas. (THACKARA, 2008, p. 26)

Os pontos de contato entre design e comunidades que encontrei no livro do autor
fizeram a ponte entre meu projeto de pesquisa e a possibilidade de discutir o trabalho
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realizado em Porto Nacional, também, sob essa perspectiva, mesmo sabendo que se trata de
uma linha de design à margem do mainstream. O autor pontua: “Respeite o que já existe. A
maioria dos designers é treinada para mudar as coisas primeiro e fazer perguntas depois. É
muito melhor utilizar o olhar de um designer para revelar o valor oculto e mobilizar recursos
locais ocultos” (THACKARA, 2008, p. 254).
Vejo que nossa postura e nosso olhar foram formados numa combinação entre Paulo
Freire e o design focado no mundo real (PAPANEK, 1971). O design preocupado com
“tecnologia apropriada” e cultura popular não era amplamente aceito na época, nem o é
hoje. Pudemos criar essa relação entre educação popular e design voltado para realidades
simples não porque esse fosse um pensamento existente na nossa Escola de Kassel, na
Alemanha, mas porque fizemos amplo uso da proposta de estudos interdisciplinares que
permitiam “caminhos individuais de aprendizagem”, antes mesmo que esses conceitos
tivessem se firmado nos nossos cursos.
Ainda hoje encontro esta concepção na formação do designer de produto da UniKassel, mesmo que alguns termos usados mudaram:
A ideia central da concepção de formação do designer é o perfil individual de
competências. Isso significa que cada estudante vem com uma formação
anterior e interesses específicos, próprios de cada um, quando inicia seus
estudos. Com o conhecimento e a compreensão que adquirem ao longo do
período de estudos, cada um desenvolve seu perfil individual de competências.
Isso significa que não existe um caminho mestre na formação do designer, mas
13
muitos perfis próprios de estudos. (UNI-KASSEL, 2015)

Ao acessar a página dos cursos de Design de Kassel, procurei por uma área que
dialoga com a visão alternativa de design apresentada acima e que acompanhei com muito
interesse nas minhas últimas visitas à cidade em 2008 e 2010. Havia sido criada uma opção
no curso de Design de Produto chamada Design de Sistemas. Os projetos desenvolvidos
nessa ênfase do curso eram muito próximos do design defendido por Thackara. Pude ver
agora que essa possibilidade de estudos foi encerrada, possivelmente por não estar em
conformidade com a nova orientação no mercado.

13

Disponível em: <http://www.kunsthochschulekassel.de/studium/produktdesign.html>. Acesso em: 20 fev.
2015 (Tradução minha).
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2.3 Ofícios do campo
A discussão sobre minha relação com o design antigamente e hoje mostra como via o
artesanato de região de Porto Nacional na época e como analiso hoje o que eu havia escrito
no passado. Para falar em que consistia o artesanato de Porto Nacional, recorro ao mesmo
texto escrito por mim e citado anteriormente e a algumas fotografias para tentar recuperar
a maneira de como o via naquele tempo:
A análise do artesanato pretende aqui observar mais as habilidades artesanais que
estão numa relação histórica ou cultural com a população dos bairros. O que tem
mais importância aqui é um potencial não utilizado de conhecimentos artesanais,
que se encontra na população da periferia da cidade acima descrita.
(...)
Essas habilidades são baseadas nas formas de vida antes da migração para a
cidade. Na maioria das vezes as famílias viviam muito isoladas sem acesso ao
comercio urbano. Assim as necessidades eram supridas totalmente a partir da
natureza que as circundava. Para fazer objetos utilitários dispunham dos materiais
madeira, algodão, couro, palha e, dependendo da região, argila. (LOTUFO, 1976, p.
6)

Nessa descrição, quis mostrar que víamos peças de artesanato em uso, mas que elas
não podiam ser encontradas no mercado local. Em visitas a casas de bairros periféricos e a
lugares mais afastados da região, encontramos pessoas que vestiam roupas de algodão
feitas no tear. Dormir em redes era muito comum, e os pertences eram guardados em caixas
de madeira, bruacas e jacás. Potes, gamelas, colheres de pau, cuias, peneiras, tapitis e
outros objetos feitos artesanalmente estavam presentes em praticamente todas as casas.
Fizemos um primeiro levantamento da produção artesanal com fotografias.
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Imagem 4 - Na casa do Sr. Saturnino, tudo parecia-nos perfeitamente adaptado: o pote, os copos na parede, a
mesa de madeira, os pratos suspensos para proteger os alimentos das formigas
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1972).

Visitas como a que foi feita à casa do Sr. Saturnino, colocaram-me em contato direto
com a realidade local, e pude observar usos e costumes.
Do algodão eram feitos os fios para tecer tecidos para roupa, redes e cobertores.
Da madeira faziam-se móveis simples, gamelas e equipamentos mecânicos para a
transformação da mandioca e do milho. Do couro se fazia vestuário, selas, baús e
sandálias. Da palha eram feitos desde telhados e paredes a cestos e objetos para a
cozinha, um número grande de produtos diferentes. Da argila são feitos jarros,
potes e panelas de barro.
A migração para a cidade fez com que essa produção para o uso próprio fosse
interrompida. A matéria prima, antes facilmente disponível, agora tinha que ser
transportada por longas distâncias ou comprada. (LOTUFO, 1976, p. 6)

Na época escrevi:
A tecelagem é uma atividade que a maioria das mulheres dominava, mesmo assim
é difícil encomendar, por exemplo, uma rede. Uma das dificuldades é que as
mulheres eram obrigadas a vender o tear, que a maioria tinha em sua casa, devido
ao transporte difícil na mudança para a cidade. Enquanto antes alguém da família
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podia construir o próprio tear, agora tem que ser encomendado, para o qual falta o
dinheiro necessário. (LOTUFO, 1976, p. 6)

Ao dizer no meu texto que a maioria das mulheres sabia tecer mostrei que eu ainda
não havia percebido o trabalho destacado das tecelãs. Entre as tecelãs conheci várias que
também eram parteiras. As duas atividades exigem muita força e dedicação, tornando essas
mulheres líderes naturais das comunidades, um fato que percebi agora, revendo fotografias
antigas e conversando com algumas delas.
A maioria das mulheres havia aprendido fiar algodão, uma atividade mais difundida,
mas não sabiam tecer. Mesmo sendo a atividade da fiandeira menos complexa, eram
necessários equipamentos para os ofícios do algodão, e nem todas as mulheres tinham
acesso a uma roda de fiar.

Imagem 5 - Fiandeira da zona rural movimenta a roda de fiar típica do Tocantins, maciça, que se diferencia das
que são usadas no sul de Goiás e de Minas Gerais
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1972).

No texto ainda mostrei como eram necessárias diversas condições de ordem
econômica para poder fazer artesanato tradicional ou cultivar os ofícios do campo:
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A segunda dificuldade é o algodão. Plantar algodão era tradicionalmente um
trabalho feminino. Na cidade falta o espaço necessário e no campo, onde os
homens trabalham, os proprietários de terra não permitem o plantio em maior
escala, porque não lhes interessa receber do meeiro o pagamento em algodão.
(LOTUFO, 1976, p. 6)

Aqui já ficava evidente que a atividade do artesanato não podia ser vista
isoladamente das condições de vida e que as mudanças, as migrações e a falta de terra para
plantar mantinham a população do campo em relações de dependência que interferiam na
sobrevivência do artesanato tradicional.
Até agora falei dos ofícios do campo, que na época não eram exercidos regularmente
para o mercado. Existia uma produção regular de cerâmica, principalmente de potes, feita
por várias gerações na comunidade Ribeirão dos Potes, localizada do outro lado do rio
Tocantins e de difícil acesso para os moradores de Porto Nacional. Conhecemos essa
comunidade na nossa primeira visita à cidade, em 1972.
No texto trago informações sobre essa comunidade de ceramistas e sobre a
importância que tinha o pote como objeto de uso, presente em praticamente todas as casas.

Imagem 6 - O pote de barro dividia espaço com as panelas nos utensílios de cozinha
Fonte: Foto de Edith Lotufo (1976?)
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No artigo, esclareço ainda: “A única produção mais ou menos regular da região é
composta por grandes vasilhames para a guarda de agua potável, de paredes bem finas.
Esses potes são objetos que não faltam em nenhuma casa o que lhes garante um bom
mercado” (LOTUFO, 1976, p. 7).
As fotografias seguintes (Imagens 8 e 9) mostram a grande quantidade de potes
feitos na época por um grupo de mulheres integrantes da comunidade Ribeirão dos Potes.

Imagem 7 - Os potes eram empilhados até a próxima queima
Fonte: Foto de Vitor Lotufo (1972).

A presença dos potes na cidade era uma imagem muito comum.
Eles eram feitos até pouco tempo atrás num vilarejo fora de Porto Nacional. Nessa
comunidade moravam aproximadamente quarenta famílias, das quais as mulheres
faziam potes e os homens produziam material de construção. As famílias moravam
numa área grande há muitas gerações, sem, no entanto, ter títulos de terra. O dono
legítimo não mostrava nenhum interesse pela terra até ele vender alguns anos atrás
uma fazenda grande da qual o vilarejo era apenas uma parte pequena, para uma
empresa de São Paulo. (LOTUFO, 1976, p. 7)

Lembro-me ainda da imagem da chegada na margem do rio de canoas carregadas de
potes que seriam levados para o mercado e para a feira.
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Imagem 8 - Em raras ocasiões, compradores da cidade iam até o local da produção dos potes
Fonte: Foto de Vitor Lotufo (1973).

Os registros fotográficos dessa comunidade encontrados no nosso arquivo devem-se
ao fato de meu cunhado e minha cunhada terem estabelecido uma relação de amizade com
uma das famílias locais, a do Sr. Sérgio e de Dona Romualda, e o lugar ter-se tornado um
passeio apreciado nos fins de semana e uma atração para levar visitantes de fora.

Imagem 9 - Casa de Sr. Sérgio e de Dona Romualda quando ainda moravam no Ribeirão dos Potes
Fonte: Foto de Vitor Lotufo (1972).
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No relato de 1976 escrevo sobre a expulsão das famílias do lugar, de acordo com as
informações às quais eu havia tido acesso na época.
De acordo com a lei fundiária brasileira os posseiros só poderiam reclamar seus
direitos de posse, se tivessem uma área mínima de terra cultivada e se pudessem
comprovar que haviam cercado essa área. Como a atividade principal era o trabalho
com cerâmica, o uso para plantio não era tão grande quanto a lei exigia. Como eles
não tinham dinheiro para cercar a área se viram obrigados a deixar a região,
tentando receber uma indenização mínima pelas suas posses. O valor recebido era
apenas o suficiente para comprar ou construir uma casa simples na cidade. Agora são
obrigados a trabalhar em terra arrendada. (LOTUFO, 1976, p. 7)

Em outro texto escrito por mim, de 1983, refleti sobre o mesmo fato de outra forma.
Nesse intervalo de tempo, ocorreram situações semelhantes de conflitos motivados por
disputa pela posse de terra.
Naquela ocasião ainda não havíamos tomado conhecimento de expulsões do campo
que atingissem uma comunidade tão grande, nem conhecíamos as questões fundiárias
suficientemente. Outros conflitos de terra, alguns anos depois, motivaram a instalação de
uma regional da Comissão Pastoral da Terra - CPT em Porto Nacional, em uma ação da igreja
católica voltada para problemas sociais. A entidade, alguns anos mais tarde, assessorou
grupos de posseiros com apoio jurídico, em casos semelhantes a esse. A equipe da
Comsaúde não discutia esses problemas ainda e não tinha em seus quadros pessoas que
pudessem dar o suporte jurídico necessário ao grupo de Ribeirão dos Potes.
Quando hoje tento recuperar memórias sobre essa situação, percebo como as
diferentes narrativas que encontrei nos textos e em depoimentos das pessoas envolvidas
são diferentes versões dos fatos, mas que não ajudam a compreendê-los totalmente.
Encontrei um paralelo com as diferentes sensações que experimento ao ler antigos textos e
ao ver fotografias que representam aspectos dessa história.
Em 2001 foi inaugurada uma barragem no rio Tocantins, próximo da cidade de
Palmas. Uma referência encontrada no site ambientalista ECOA confirma minhas lembranças
de um mapa que vimos em São Paulo nos anos de 1970 sobre uma sequência de usinas
hidroelétricas que deveriam ser construídas ao longo do rio Tocantins. Naquela época
víamos essa informação como ideias fantasiosas e não imaginávamos que se tratasse de um
projeto que pudesse ser posto em prática. Encontrei na minha investigação a confirmação
de que aquele projeto datava daquele período: “A implementação da Usina Hidrelétrica ‘Luiz
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Eduardo Magalhães’ (UHE–Lajeado) é resultado de estudos do potencial hídrico do RIO
TOCANTINS iniciados em 1972” (ECOA, 2014).14
O referido plano e sua implantação transformou o rio majestoso de água corrente,
com o qual a cidade de Porto Nacional havia convivido desde sua fundação, em um lago
imenso de água praticamente parada. Essa água fez desaparecer Ribeirão dos Potes por
completo, hoje submerso no lago. Após a expulsão paulatina das famílias do lugar, a
“empresa paulista” não ocupou a terra de fato, o que pode ser um indício de que se tratava
de uma especulação fundiária numa região onde as terras seriam inundadas e seus
proprietários indenizados.

2.4 Diálogos com Paulo Freire
Em alguns momentos da minha pesquisa, percebi que a relação entre a cultura visual
e Paulo Freire é muito mais estreita do que eu imaginava. Vi no uso de imagens por Paulo
Freire, em processos de mediação nos círculos de cultura e em toda sua concepção dialógica,
a matriz de como havíamos nos aproximado dos grupos comunitários, mesmo que não
usássemos termos como conscientização ou círculos de cultura. Não fomos para Porto
Nacional executar um “método de Paulo Freire”; havíamos assimilado formas de olhar e agir
com as comunidades, mas desenvolvemos nossos projetos a partir de necessidades
concretas discutidas com as pessoas.
Meu primeiro contato com as ideias de Paulo Freire ocorreu em 1972, com o livro
Educação como prática da Liberdade (FREIRE, 1969), uma edição em português que eu não
podia ler na íntegra, dadas as minhas limitações de domínio da língua. No apêndice desse
livro, porém, encontrei dez imagens, desenhos de situações concretas que deveriam ser
“lidos” e interpretados pelos participantes dos círculos de cultura.
Traduzimos esses textos e lembro-me que datilografei a tradução em alemão e
recortei os papéis para fixá-los sobre as páginas para tirar cópias para o seminário sobre
Paulo Freire do qual participamos. O livro nos acompanhou por muito tempo, com as folhas
do texto em alemão fixadas no apêndice.15

14

15

Disponível em: http://www.riosvivos.org.br/bkp/Noticia/Barragens+no+Rio+Tocantins/3

Relendo vários livros do autor, agora percebi que não havia lido Educação como prática da Liberdade na
íntegra naquela época, e que apenas conhecia o citado apêndice. Eu conhecia o conteúdo da Pedagogia do
Oprimido porque pude ler sua versão em alemão, publicada na Alemanha em 1973.
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Imagem 10 - Desenho feito por Vicente de Abreu para os círculos de cultura idealizados por Paulo Freire,
depois que os desenhos originais de Francisco Brennand foram confiscados pelos militares como material
subversivo
Fonte: Freire (1969, p. 124).

Era essa impressão da Imagem 10 que levávamos do Brasil para a Alemanha para lá
discutir sobre a realidade brasileira e sobre a atuação de Paulo Freire antes de 1964. Textos
curtos explicavam como os diálogos nos círculos de cultura deveriam ser conduzidos pelos
coordenadores da atividade. O título deste texto que acompanha a imagem é “O homem no
mundo e com o mundo. Natureza e cultura”.
Através do debate desta situação, em que se discute o homem como um ser de
relações, se chega à distinção entre os dois mundos – o da natureza e o da
cultura. Percebe-se a posição normal do homem como um ser criador e
recriador que, através do trabalho, vai alterando a realidade. (FREIRE, 1969, p.
124)

Encontrei na fotografia da Imagem 11 uma situação semelhante à do desenho. O
destaque dado ao poço mostra como víamos essa realidade a partir do olhar marcado pelos
desenhos.
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Imagem 11 - Casa simples, com poço, de um bairro de Porto Nacional
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1978).

O desenho seguinte representa uma oficina de cerâmica mais parecida com a que
conhecíamos da Alemanha: o ceramista usando o torno, uma técnica que não era conhecida
em Ribeirão dos Potes.
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Imagem 12 - Desenho feito por Vicente de Abreu para os círculos de cultura idealizados por Paulo Freire,
depois que os desenhos originais de Francisco Brennand haviam sido confiscados pelos militares como material
subversivo
Fonte: Freire (1969, p. 134).

Mesmo que a técnica utilizada no desenho não correspondesse à utilizada em Porto
Nacional, o fato de discutir a fabricação do pote nas dimensões da cultura e do trabalho
criou uma ponte entre teoria e prática nas nossas discussões em torno do artesanato.
Nos círculos de cultura se discutia sobre o desenho abaixo: ‘Que vemos? Que fazem
os homens?’ 'Trabalham com barro', dizem todos.
'Estão alterando a matéria da natureza com o trabalho', dizem muitos.
Após uma série de análises que são feitas sobre o trabalho (e há até os que falam na
'alegria de fazer coisas bonitas', como um homem de Brasília), se pergunta da
possibilidade de resultar do trabalho representado na situação um objeto de cultura.
Responderam que sim: 'um jarro'. Uma 'quartinha', 'uma panela', etc. (FREIRE, 1969,
p. 134)

No texto que acompanha o desenho, fala-se que os homens fazem os vasos, uma
situação impossível de se imaginar em Ribeirão dos Potes, onde apenas as mulheres
dedicavam-se a essa produção. Na mesma época conhecemos na cidade um ceramista que
veio do sul e trouxe um torno com o qual fez objetos como os representados no desenho.

Imagem 13 - Dona Josília, uma das mulheres que faziam potes em Ribeirão dos Potes. Na fotografia aparecem
potes em três estágios, que eram feitos ao mesmo tempo. Enquanto os outros estão secando, um terceiro
recebe a “boca” do pote. No chão, o couro sobre o qual o barro é “pisado” com a mão de pilão
Foto: Vitor Lotufo (1972?).
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Reler os textos mais antigos de Freire (1969; 1973) e conhecer seus últimos livros
(2011; 2013), relacioná-los e confrontá-los com outros autores fizeram parte de um processo
de ampliar minha visão a partir dos meus estudos e pelas indagações que fiz para entender
por que eu pensava de uma determinada maneira e como me relaciono com esses
posicionamentos hoje.
No processo de construção de conhecimento não existem separações em épocas.
Como camadas sobrepostas, as mudanças de compreensões são fluidas e entrelaçadas.
Momentaneamente posso fazer essa descoberta de textos e pensamentos, mas numa
construção nova logo eles vão fazer parte de outras tramas e associações inseparáveis.
Até aqui priorizei o momento de chegada à cidade e a maneira de ver a realidade e o
artesanato naquele período inicial. Diversas leituras e reflexões ajudaram-me a me orientar
nesse labirinto de referências culturais distintas, tempos distantes e próximos, contextos
sociais diversos.
Também incluí minha visão do design, relacionando-a com esses contextos, após
perceber que é uma condição inseparável da minha trajetória. O período da minha formação
profissional havia ocorrido imediatamente nos anos anteriores à nossa chegada à cidade.
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CAPÍTULO 3

DOS OFÍCIOS DO CAMPO AO ARTESANATO DE PORTO NACIONAL

No capítulo anterior discorri sobre o momento da nossa chegada16 a Porto Nacional e
da visão que marcou nosso encontro com a realidade local e com as pessoas. Neste capítulo
construo uma narrativa sobre a trajetória do trabalho que desenvolvemos durante o período
em que moramos na cidade, de 1975 até 1981. Recorri, para a elaboração deste texto, a
uma pesquisa documental mais ampla, contando com nosso arquivo pessoal mais uma vez
como principal fonte, mas fazendo mais entrecruzamentos entre diferentes documentos.
Trabalhar com documentos não oficiais é uma prática da historiografia ante à
percepção de que fontes oficiais muitas vezes são insuficientes para a compreensão de
aspectos fundamentais da realidade investigada. A esse respeito, Corsetti (2006, p. 36)
afirma:
Apesar dessa “revolução documental”, os pesquisadores têm insistido na
necessidade de, mesmo para aqueles que abordam novos temas e que utilizam
fontes não-tradicionais, recorrerem aos arquivos. Mas em vez de fetichizarem os
documentos, acreditando que eles possam falar toda a verdade, os historiadores
da educação têm se esforçado para problematizar essas fontes. O trabalho a ser
realizado exige que se persigam o sujeito da produção dessas fontes, as injunções
16

Como dito nos capítulos anteriores, verbos e pronomes pessoais na primeira pessoa do plural são indicativos
de uma história de vida compartilhada com Marcos Lotufo.
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na produção e as intervenções, isto é, as modificações sofridas e o destino e
destinatário desse material.

Quando Corsetti, que trabalha com pesquisa em história da educação, recomenda
procurar os sujeitos da produção dessas fontes, considero que a ênfase dada às minhas
diversas referências foi importante. Apresentando-me como uma das produtoras das fontes
de arquivos que usei e evidenciando o destino e os destinatários dos diversos escritos, tive a
intenção de colocar em perspectiva o fato de que se trata de visões parciais elaboradas no
passado, submetidas a revisões e interpretações sob a luz das compreensões de hoje.
O que certamente constitui o maior desafio desta pesquisa é a necessidade de fazer
escolhas e recortes, dadas a diversidade e a amplitude de contextos e dimensões descritos e
representados em textos e imagens guardados por tanto tempo. Entendo que os próprios
arquivos representam recortes de momentos vividos, parcelas pequenas de uma realidade
maior, e que os fragmentos utilizados resultam também de pedaços ainda mais recortados,
redesenhados e reconfigurados na minha narrativa atual. É essa fragmentação que faz com
que os guardados e achados destacados e valorizados por mim nesta narrativa adquiram
uma dimensão subjetiva da experiência, relacionada com os diversos entornos e contextos
nos quais estava e está inserida.
Organizei as pastas de fotografias relativas ao artesanato por tipos de ofícios,
artesãos, grupos por bairro, peças, fotografias de viagens, exposições, reuniões e eventos
especiais. Uma das intenções na escolha das imagens foi a visualização abrangente da
trajetória da Associação dos Artesãos e Artífices de Porto Nacional - Associara, sem,
contudo, isolar esses aspectos do contexto comunitário, de outras expressões culturais ou
da vida da cidade em geral.
O relato cronológico que eu havia escrito em 1983, “Histórico da Associação dos
Artesãos e Artífices de Porto Nacional“ (Lotufo, 1983), quando as memórias dessa trajetória
ainda estavam bem mais vivas do que hoje, foi essencial nessa tarefa. Muitos detalhes
teriam escapado e ficado perdidos no tempo se não tivéssemos o costume de fazer registros
fotográficos. O texto ajudou-me a criar um fio condutor para minha narrativa, que se refere
ao período entre 1975 e 1981. Esse e outros textos trouxeram à tona descrições de fatos e
acontecimentos, mas são principalmente as fotografias que me permitem criar
micronarrativas, pequenas histórias em torno de alguns fatos ocorridos, inexistentes ou
muito resumidos nos diversos textos encontrados.
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Em 1975, quando chegamos a Porto Nacional de mudança, o trabalho da
Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação - Comsaúde já estava avançado, com
diversos programas e projetos sociais sendo executados nos bairros periféricos da cidade.
Um programa de melhoria de habitação estava sendo realizado em forma de mutirão, com
reuniões periódicas. Comecei a participar das reuniões, realizadas nas casas dos
participantes dos grupos. Os assuntos giravam em torno da organização do trabalho e
também da história de vida dos moradores da casa. A maioria das famílias tinha vindo do
campo para a cidade, e muitas delas passaram por diversas experiências de migração.
Quando perguntávamos que trabalho sabiam fazer, todas as pessoas falavam que
não tinham instrução nenhuma e que não sabiam “fazer nada”. A palavra artesanato não era
conhecida, e os ofícios do campo eram chamados de “fazição” disso e daquilo. Para as
reuniões, pedíamos que as pessoas trouxessem objetos feitos por elas. Apareceram diversas
peças, como colheres de pau, peneiras de talo de buriti, bonecas de pano. As pessoas
divertiam-se com o fato de mostrarmos interesse por aqueles “trem velho”.

Imagem 14 - Mutirão de implantação de uma horta no bairro Vila Nova, com Maria Miguelina
(à esquerda e José Cerará, à direita e pessoas da comunidade)
Foto: Marcos Lotufo (1977?).

Quando a equipe da Comsaúde sugeriu a formação de grupos de trabalhos manuais
nos bairros, foram as mulheres que se mostraram interessadas. Elas tinham uma clara
preferência pelo bordado e pela costura, e muitas delas sabiam fiar, tecer e fazer renda de
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bilro, mas sentiam vergonha dos panos de algodão que foram obrigadas a usar quando
moravam na roça. Elas não acreditavam que alguém pudesse se interessar em comprar esse
tipo de produto na cidade.

Imagem 15 - A máquina de costura era símbolo de progresso
Fonte: Foto de Edith Lotufo (1996).

Existia um programa de recuperação alimentar para crianças desnutridas (CERN) que
contava com a participação das mães, que se revezavam no trabalho e nas reuniões
regulares convocadas para dar início a um grupo de bordados. Esse trabalho, coordenado
por duas médicas, começou com retalhos de tecido.
De início, eu acompanhava os trabalhos de bordado, apesar de não ter muito
interesse por eles, pois associava-os à cultura vinda de fora, principalmente quando exibiam
motivos estranhos à região, como cachos de uvas ou morangos, copiados de revistas
estrangeiras. Além disso, não via esses trabalhos como parte daquilo que me interessava
desenvolver. Mesmo assim, assumi a função de desenhar os “riscos” copiados de revistas.
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Paralelamente, perguntava onde se podia encontrar algodão, quem fiava linha e quem tecia
as redes que eu havia visto em todas as casas.
Eu estava muito empenhada em que as pessoas valorizassem os trabalhos artesanais
que haviam feito parte das suas vidas quando ainda moravam no campo, pois via naqueles
objetos uma beleza especial por sua simplicidade. Enxergava neles os esforços dos processos
produtivos empregados e o trabalho artesanal feito em condições muito adversas.
Adélia Borges (2011) narra sobre a impressão muito peculiar que o artesanato
brasileiro causou à arquiteta Lina Bo Bardi:
Lina vem da Itália, país com forte tradição das corporações de ofício. Chega
em 1946 e se encanta com a capacidade do povo brasileiro resolver seus
problemas. Nas suas palavras: ‘Essa parte da humanidade, levada pelas
necessidades a resolver por si mesma o próprio problema existencial e não
possuindo uma pseudocultura, tem a força necessária ao desenvolvimento
de uma nova e verdadeira cultura. Esta força latente existe em alto grau no
Brasil, onde uma forma primordial de civilização primitiva (não no sentido
de ingênuo, e sim composta de elementos essenciais, reais e concretos)
coincide com as formas mais avançadas do pensamento moderno’.

Meu olhar de estrangeira, vinda de um país também com forte tradição de ofícios,
coincide com o de Lina em muitos pontos. Acho que essa capacidade dos artesãos de
resolver problemas da vida cotidiana me impressionou da mesma forma. O artesanato de
Porto Nacional era muito despojado, a cerâmica não tinha ornamento nenhum e eu via na
maioria dos objetos a expressão do estritamente essencial. Ao ver uma rede, por exemplo,
via associado ao objeto a complexa construção de um tear de pé feito de madeira, o pente
de talos de coqueiros, os liços de linha de algodão fiada à mão numa roda de fiar, que por
sua vez era feita com ferramentas muito rudimentares. Cada detalhe do tear mostra o
acabamento feito com ferramentas rústicas cujo resultado final era uma máquina manual, a
meu ver, muito sofisticada.
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Imagem 16 - Detalhe de um tear de pé com os liços no fundo, o pente no
plano intermediário e a passadeira na frente
Fonte: Foto de Edith Lotufo (1996).

Imagem 17 - Detalhe do tear de pé e da passada da linha no espaço aberto pelo pente
Fonte: Foto de Edith Lotufo (1996).
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Eu achava que as pessoas deveriam se orgulhar de sua cultura e enxergá-la como
parte de sua identidade. Com o olhar do design, vejo esses processos de trabalho como
parte da história milenar da busca da humanidade por fabricar seus próprios objetos de uso.
A evolução tecnológica fez, aos poucos, surgirem divisões e especializações no trabalho,
resultando em diferentes profissões. Eu considerava os trabalhos da tecelã, da fiandeira, da
ceramista como profissões, e não apenas como atividades ou ocupações, mesmo que não
fossem exercidas em tempo integral.
Após nossa chegada a Porto Nacional, o grupo de bordadeiras passou a se reunir
regularmente no Grupo Escolar Dom Bosco, onde pôde utilizar uma sala de aula ociosa. Além
das moradoras do bairro São Judas participava também do grupo mulheres do bairro
vizinho, Jardim Brasília.

Imagem 18 – Isaura (à esquerda), Dona Luzia das Bonecas (ao centro) e Raimunda (à direita), acompanhadas de
uma criança e uma moça na sala de costura do Grupo Escolar Dom Bosco
Fonte: Foto de Edith Lotufo (1976?).

Li, nos meus escritos antigos, como no início eu fazia uma clara distinção entre
artesanato e trabalho manual, uma divisão classificatória ainda muito usada hoje. Mas
observando as fotografias de um período posterior, percebi que essa distinção não persistiu
por muito tempo, pois ocorreu uma integração de trabalhos de bordado e crochê com os
demais trabalhos de algodão.
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Percebo, todavia, nas discussões atuais sobre artesanato, que essa distinção entre as
diversas formas de trabalhos artesanais ainda é um assunto que gera divergências. Borges
(2011) distancia-se dessas tentativas de classificação ao deixar claro com qual conceito de
artesanato se identifica:
Trata-se da definição adotada pela Unesco em 1997: ‘Produtos artesanais são
aqueles confeccionados por artesãos, seja totalmente a mão, com o uso de
ferramentas ou até mesmo por meios mecânicos, desde que a contribuição direta
manual do artesão permaneça como o componente mais substancial do produto
acabado. (p. 21)

Conforme a autora, o texto adotado pela Unesco em um seminário internacional nas
Filipinas destaca ainda que as peças artesanais podem ser “utilitárias, estéticas, artísticas,
criativas e de caráter cultural e simbólicas e significativas do ponto de vista social” (BORGES,
2011, p. 21). Ela não faz distinções entre os diferentes tipos de artesanato e entre
artesanato e arte popular.
Ricardo Lima (PDF, s.d.) mostra o quanto as fronteiras são fluidas entre as diversas
atividades artesanais, e, após descrever o trabalho de diferentes artesãs, conclui:
Alguns dizem que a louceira e a tecelã fazem arte folclórica ou artesanato
tradicional ou artesanato cultural ou artesanato de raiz. Se Benita se
aventura um pouco mais e, deixando de lado a produção de louça utilitária,
modela alguns boizinhos, cavalos, patos e galinhas para brinquedo dos
filhos, alguns dirão que ela faz arte popular; muitos consideram que a
professora aposentada participa deste primeiro grupo quando costura
bonequinhas de pano mas que, já ao se dedicar à confecção de panos de
prato, junta-se à vendedora do shopping fazendo trabalhos manuais ou
manualidades. Para outros, porque ao confeccionar os ímãs de porcelana
fria esta última utiliza moldes e produz objetos em série, o termo que
melhor se aplicaria seria industrianato, isto é, misto de indústria e
artesanato; já o expositor da praça, segundo alguns, faz artesanato hippie, o
joalheiro produz design contemporâneo e o pintor e a escultora produzem
arte erudita ou arte contemporânea ou a verdadeira arte, ou simplesmente
arte, separados de todos os demais. Quantos termos, quantas classificações!
(p. 4. Grifos do original)

Essa citação relaciona-se com muitas situações que levanto ao longo do meu texto,
principalmente quanto trato das políticas públicas.
As famílias oriundas do Ribeirão dos Potes mudaram-se em sua maioria para o Bairro
São Judas Tadeu, próximo ao colégio onde o grupo de bordado e costura se reunia. As
mulheres, acostumadas a fazer as peças de barro e comercializá-las, passaram a ter
problemas com o acesso à matéria-prima e não possuíam mais seus fornos de queima de
cerâmica. Ao lado do colégio existia um terreno desocupado da igreja católica, local que foi
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cedido para os ceramistas17 do Ribeirão dos Potes, onde puderam, com a ajuda da
Comsaúde, construir uma oficina de cerâmica e um forno para continuar seus trabalhos.

Imagem 19 - Dona Romualda e o Sr. Sérgio na oficina de cerâmica
Fonte: Foto de Edith Lotufo (1978).

Os objetos utilitários eram feitos exclusivamente pelas mulheres, mas como o Sr.
Sérgio não tinha mais acesso à roça e ao espaço da olaria da comunidade, ele começou a
fazer peças decorativas com formas muito variadas, conforme pode ser visto na Imagem 19.
Ele se via mais como “artista”, uma atividade que era compatível com sua condição
masculina. A discussão levantada anteriormente com Lima (s.d.) sobre as fronteiras fluidas
entre as diversas atividades artesanais cabe aqui também. Se usasse as classificações e
categorizações questionadas pelo autor, Dona Romualda estaria fazendo artesanato
tradicional, enquanto o Sr. Sérgio se dedicaria à arte popular.

3.1 Evolução do projeto de valorização do artesanato
Revendo minhas anotações e as fotografias antigas, vi que nossa aproximação com as
Irmãs Dominicanas havia sido muito maior do que me lembrava, principalmente com a
diretora do Colégio Sagrado Coração de Jesus, Irmã Teresi. Por meio dela foi estabelecido,
ainda em 1976, um contato com o Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra 17

Surge aí uma mudança. Enquanto só as mulheres faziam objetos utilitários como potes e panelas, dois dos
homens que trabalhavam com tijolos e telhas no Ribeirão dos Potes passaram a realizar peças de argila.
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PIPMO, que propôs realizar uma série de cursos de artesanato em Porto Nacional,
oferecendo recursos para pagamento de instrutores e material de consumo.
Nessa época já tínhamos conhecimento de quem entre as mulheres que
acompanhavam os grupos de bordado e de costura sabia fiar, tecer, fazer renda, cestas e
outros trabalhos artesanais. A Comsaúde não dispunha de recursos para financiar o trabalho
com os artesãos, que havia crescido com a nossa presença nos bairros, o que criou
demandas de material e de transporte. Naquele momento os cursos do PIPMO
representavam um grande estímulo.
Discutíamos muito sobre as exigências dos programas de formação profissional de
diversas agências e secretarias, cujas propostas de cursos sempre previam prazos muito
reduzidos e grupos de participantes muito grandes. Ficava bem clara a intenção de “formar”
o máximo de pessoas no menor prazo possível. Se fôssemos analisar a proposta do PIPMO
apenas por esse aspecto, não aceitaríamos participar desse programa tão grande. Por outro
lado, ele oferecia recursos financeiros dos quais não dispúnhamos e apontava perspectivas
interessantes para o reconhecimento das pessoas que detinham um conhecimento
acumulado em técnicas artesanais e que, na nossa visão, não o valorizavam adequadamente.
Duas estratégias foram importantes nesse processo: indicar os artesãos mais
experientes como instrutores e inscrever aqueles que já possuíam conhecimento técnico
como alunos, junto com outros que quisessem aprender o ofício. Isso resolvia a questão dos
grupos grandes, porque os já iniciados na profissão podiam auxiliar professores e
professoras dando assistência aos novos aprendizes. O período curto dos cursos pôde ser
contornado com uma sequência de duas etapas, oferecendo um curso de aperfeiçoamento
depois dos cursos de iniciação profissional.
Elaboramos o projeto prevendo cursos para os grupos comunitários de artesãos e
fizemos uma proposta para que alunos do colégio pudessem fazer os cursos de técnicas
artesanais em substituição às aulas de arte durante um semestre. Os instrutores dos alunos
do colégio também seriam os artesãos ativos nos bairros.
Esse projeto, discutido em reuniões com a Irmã Teresi, promoveu a inserção do
programa de cursos de artesanato no ensino formal daquela instituição. Eu havia assumido
as aulas de Educação Artística do colégio como professora substituta e via no programa do
PIPMO uma possibilidade de promover a aproximação entre os alunos de uma escola
particular e a cultura popular da região.
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A abertura para essa parceria ocorreu em outra área também. Outra religiosa, Irmã
Dijé, havia criado um grupo de jovens no colégio para acompanhar os trabalhos de mutirão
nos bairros onde a Comsaúde atuava. Após a aproximação maior entre algumas das irmãs e
a ONG, Irmã Teresi chegou a ser presidente da entidade durante certo tempo.
Durante a execução do projeto do PIPMO, pessoas de pouco estudo tornaram-se
instrutoras no colégio, o que proporcionou uma experiência nova para alunos e artesãos. O
respeito demonstrado pelos alunos e a seriedade com a qual participavam das atividades
contribuiu muito para que os artesãos se sentissem valorizados, o que mudou sua
autoestima e sua postura visivelmente. Lembro-me bem quando o ceramista Sr. Sérgio, um
dos instrutores que tinha pouco estudo formal, contava com orgulho que, passando de
bicicleta pela rua, havia sido chamado de professor por alunos do colégio.

Imagem 20 - Aluno do Colégio Sagrado Coração de Jesus (à esquerda) aprende a fazer sandálias com o
sapateiro da cidade
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1976).

A aproximação dos alunos com as diferentes realidades sociais da cidade, porém, não
se sustentou por muito tempo. Com os crescentes conflitos entre a Comsaúde e o governo
do Estado e as disputas por terra na região, nas quais a entidade passou a se posicionar,
junto com a CPT, do lado de posseiros e trabalhadores rurais, essa convivência engajada com
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integrantes do colégio foi desfazendo-se aos poucos, em função de pressões por parte de
alguns pais.
O PIPMO também contemplou cursos de formação desenvolvidos nos bairros de
Porto Nacional. Nesse caso, artesãs ou artesãos mais experientes, que já trabalhavam nos
grupos, tornavam-se instrutores também. A remuneração que recebiam permitia que se
dedicassem mais a esses trabalhos. Os grupos podiam contar com uma quantidade boa de
material, uma situação muito desejada por todos. Alguns participantes dos cursos podiam
aperfeiçoar-se em trabalhos que há muito tempo não faziam, enquanto outros, se iniciar nas
diversas técnicas oferecidas.
Foram ministrados, além de diversas técnicas artesanais, cursos de marcenaria e
costura, atividades muito distintas do artesanato tradicional. Isso mostra que existia
flexibilidade, tanto por parte do programa quanto nossa, de não pensar em categorias muito
limitadoras. Os produtos do curso de costura incluíam acabamentos artesanais, como crochê
e bordado, e os de marcenaria tinham sido planejados para o uso das famílias dos
participantes, que assim podiam confeccionar mobiliário que estavam fora de seu poder
aquisitivo.

Imagem 21 - Moradores do bairro Jardim Querido concluintes do curso de marcenaria
no Colégio Sagrado Coração de Jesus
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1976).
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O PIPMO previa turmas com 15 a 18 alunos, mas alguns dos instrutores acharam
melhor reunir grupos menores, para ensinar de forma mais individualizada, mesmo que isso
aumentasse o tempo de aprendizagem e seu retorno financeiro fosse menor. Os cursos de
tecelagem ministrados por Dona Teodolina tiveram muita procura, o que trouxe problemas
de espaço físico.
Não contávamos com nenhum prédio capaz de abrigar os teares necessários para 15
alunos. Os “teares de pé” eram tradicionalmente fincados no chão, portanto, não era
possível instalá-los em qualquer lugar. Os “teares de mão”, apoiados na parede, tinham
pouca profundidade, mas uma largura muito grande e eram muito pesados. No tear de mão,
uma técnica trazida do Maranhão, eram tecidas cobertas e redes inteiriças, diferentemente
das que eram feitas nos teares de pé, formadas por dois ou três pedaços de tecidos
emendados, respectivamente. Essa costura poderia ser vista tanto como um detalhe que
conferia autenticidade à peça quanto como um defeito que desvalorizava o produto.

Imagem 22 - Dona Teodolina ministra aula de tear de mão em sua casa
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1976).

Com recursos da Comsaúde, haviam sido feitos vários teares de mão, distribuídos
entre as casas da professora e das alunas que moravam mais próximo. A professora era
“ambulante”, ou seja, percorria as casas para ensinar, dar sugestões e mostrar outras
técnicas. A falta de espaço não era a única razão dessa forma de organização. Em reuniões
anteriores foram discutidos os prós e contras de se criar uma oficina de tecelagem, a ser
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abrigada no Centro Comunitário, com algumas adaptações. O argumento que prevaleceu foi
que as mulheres preferiam tecer em suas casas, porque assim poderiam cuidar da casa e dos
filhos e organizar seu tempo de trabalho individualmente.
Ao todo, 18 artesãos foram instrutores nesses cursos. Nesse período foram
produzidas muitas peças que precisavam ser vendidas rapidamente para que os recursos
vindos do PIPMO se tornassem uma espécie de fundo rotativo. Mas a comercialização
desses objetos na cidade não era fácil.

3.2 Comercialização e contatos externos
No fim do ano de 1976, as Irmãs Dominicanas doaram o dinheiro para que a
Comsaúde pudesse comprar o antigo prédio do Colégio Sagrado Coração de Jesus, na época
propriedade de uma família da cidade, para quem as irmãs o haviam vendido décadas antes.
A ONG precisava de uma sede própria e tinha interesse no prédio que estava colocado à
venda, mas não possuía recursos para adquiri-lo. A Comsaúde providenciou sua reforma:
surgia, assim, o Centro Regional de Artes e Ofícios. A referência aos ofícios tem uma clara
relação com a nossa formação, centrada em conceitos como artes e ofícios das escolas
“herdeiras” da Bauhaus.18 Mas o nome, escrito em grandes letras na fachada, não foi
assimilado pela população e até hoje o prédio é chamado de “Caetanato”, porque Dona
Caetana, que havia comprado o prédio das Irmãs Dominicanas, havia instalado nele um
pensionato.

18

A Escola Bauhaus foi criada em 1919 na Alemanha e reunia o ensino das artes, da arquitetura e dos ofícios
em um mesmo espaço. Por sua união entre as artes e os ofícios e a dedicação a projetos de produção de
utilitários em série, essa escola é vista como precursora do ensino do design.
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Imagem 23 - Fachada do Centro Regional de Artes e Ofícios
Fonte: Foto de Edith Lotufo (1977).

Nesse espaço, que é sede da Comsaúde até hoje, foi instalada em fevereiro de 1977
uma loja coletiva dos artesãos, a Feirinha de Artesanato, ou apenas “Feirinha”, como passou
a ser popularmente conhecida. Com a dinâmica do trabalho dos grupos de artesãos, essa
área de atuação da Comsaúde ganhou muita evidência.

Imagem 24 - Interior da loja de artesanato, Dona Luzia das Bonecas com sua produção.
Fonte: Foto de Edith Lotufo (1977).
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Observando agora fotografias dos produtos feitos nos bairros e comercializados na
“Feirinha”, pude rever meu papel de coordenadora do projeto e assessora dos grupos.

Imagem 25 - Interior da “Feirinha de Artesanato”, com Dona Joana, Aldair, Dona Albertina, Joana e Dona Luzia
Fonte: Foto de Edith Lotufo (1978?)

Depois que tive contato com outros núcleos de produção artesanal, ao longo da
minha trajetória profissional, questionei por diversas vezes até que ponto eu interferia ou
não na cultura local e se meu olhar, formado pelo design, marcou essa atuação.
O propósito era respeitar ao máximo a cultura local e interferir o mínimo possível, e
principalmente não trazer elementos da minha cultura alemã para o então norte goiano.
Deparei-me com alguns problemas quanto à comercialização dos produtos, olhando-os pelo
ponto de vista do comprador. Na tecelagem de tecidos e redes, usava-se na região, além da
cor natural do algodão, linha tingida com tintas industriais que não eram firmes o suficiente,
fazendo com que desbotassem na lavagem, ficando as peças todas manchadas. Pude
conferir esse problema em peças que havia comprado e colocado em uso. Minha solução foi
optar por peças de cor natural e eliminar o tingimento.
Essa minha orientação fez com que todos os trabalhos dos ofícios do algodão
tivessem a expressão que Lina Bo Bardi denominou “elementos essenciais”, conforme visto
anteriormente. Outro caminho que me parecia interessante na época foi usar um tipo de
algodão que já nascia num tom de marrom claro, chamado na região de “algodão do
macaco” ou “algodão ganga”. Como a cor dele era natural, não desbotava. Passamos a usá-
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lo em pequena escala, pois não o encontrávamos em quantidade suficiente para uma
produção maior.19
Enquanto passamos a usar linha de algodão na cor natural, duas tecelãs teciam redes
com linha industrial colorida na cidade. Uma delas era sócia da Associação dos Artesãos e
Artífices, e suas peças ficavam tão caras que se tornaram artigos de luxo, que poucas
pessoas da cidade podiam comprar. Casualmente usávamos essas linhas coloridas para
encomendas especiais. Vejo hoje a orientação pelos tons naturais do algodão como uma
interferência pequena, motivada pela intenção de conferir qualidade e viabilidade aos
produtos. Compreendo que, apesar de ela não estar totalmente de acordo com a tradição
regional, contribuiu para a consolidação do artesanato de Porto Nacional.
Aqui cabe outra discussão sobre interferências externas na produção tradicional das
tecelãs. Um exemplo de contatos com visões e mercados externos representa a visita a
Porto Nacional da fotógrafa Maureen Bisilliat e do arquiteto Antônio Marcos Silva,
proprietários da galeria de arte popular O Bode, de São Paulo. Pioneiros no tratamento do
artesanato como arte popular no Brasil, passaram por Porto Nacional após terem visto peças
de artesãos da cidade em alguma das nossas exposições. Ao visitar as artesãs portuenses,
Maureen mostrou especial interesse pela tecelagem do tear de mão, que, conforme visto
anteriormente, permitia tecer grandes peças inteiriças, sem a costumeira emenda das peças
feitas no tear de pé.
Pelo que me lembro, foi por sugestão de Maureen que começamos a incluir, na lista
de produtos, tapetes grandes feitos no tear de mão com a linha de urdidura fiada na roda de
fiar, mais fina e torcida, e a da trama, uma “linha puba”, grossa e macia, fiada no fuso. Essa
segunda linha tinha um maior rendimento tanto na hora de fiar quanto no momento de
tecer, conferindo à peça a espessura maior desejada.
Esses tapetes fizeram muito sucesso, primeiro em São Paulo, na loja O Bode, e depois
foram incorporadas à linha de produtos da “Feirinha”. Os contatos comerciais, tanto com
lojas quanto nas feiras, tornaram necessário padronizar as medidas das peças. As redes, por
exemplo, tinham um padrão adaptado para pessoas de uma estatura menor do que a dos
compradores das grandes cidades e foi necessário aumentar seu cumprimento.
19

Os

Atualmente comercializam-se muitos produtos com “algodão colorido” na Paraíba, após a Embrapa iniciar
pesquisas para promover um melhoramento genético da planta. Esse tipo de algodão, na verdade, não é
colorido, mas nasce com tonalidades que variam entre diferentes tons de bege e marrom. Disponível em:
<http://www.ecoloja.com.br/goto/store/textos.aspx?SID=Ecoloja&id=246>. Acesso em: 18 jan. 2015
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“tapetões”, como chamávamos as peças novas, tinham diferentes medidas, negociadas com
a loja O Bode e usadas como padrão de produção em geral.
Essas pequenas adaptações, constato hoje, mostram que não prevalecia a
preocupação em manter o artesanato tradicional em “estado puro”. A aproximação do
artesanato como o design, tendo como referência o mercado e os usuários, contribuiu para
que os modos tradicionais de produção artesanal se renovassem e pudessem assim
sobreviver por mais tempo.

3.3 Criação da Associação dos Artesãos e Artífices de Porto Nacional
Mesmo sem ter uma figura jurídica, a “Feirinha” foi firmando-se como local de venda
e reunião dos artesãos. Cada vez mais os professores abordavam temas relacionados ao
artesanato regional e à cultura popular em suas aulas, e estimulavam seus alunos a visitar a
loja dos artesãos e a entrevistar seus membros. Algumas vezes éramos solicitados a dar
palestras sobre o assunto. Em uma “Semana da Comunidade” com o tema “O bem de todos
é para todos”, professores de escolas públicas e particulares aproveitaram a chance para
visitar os trabalhos comunitários. Ocorreram nesses momentos novamente inserções dos
valores locais e da cultura popular no ensino formal, mas partindo agora da iniciativa das
professoras.
Diante desse processo de reconhecimento da produção artesanal local, a criação de
uma associação começou a ser discutida em diversas assembleias das quais participavam
cerca de 80 artesãos. Foi formada uma comissão de 13 pessoas para estudar melhor as
possibilidades de uma estrutura coletiva de trabalho, e as conversas sobre a melhor forma
de concretizá-la prolongaram-se por vários meses. Acreditávamos que uma cooperativa
implicaria uma série de problemas burocráticos e que, por isso, uma associação parecia mais
viável, como mostrou ser a de “Goiás Velho”. O departamento jurídico e contábil da
Província das Irmãs Dominicanas assessorou o grupo de artesãos e ajudou na compreensão
desse processo.
A criação oficial da Associação dos Artesãos e Artífices de Porto Nacional - Associara
ocorreu no fim de 1979, o que não chegou a alterar substancialmente a forma do trabalho
que vinha sendo realizado. No entanto, foi possível a emissão de notas fiscais, o que facilitou
o envio das peças para outras cidades. A inclusão do termo artífices foi motivada pela
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participação de categorias profissionais que por muitos não eram vistas como artesãos, por
exemplo, marceneiros e costureiras.
Na Associara, a principal preocupação era o envolvimento cada vez maior de todos os
associados na organização. Em vez de uma diretoria convencional, foi mantida a “comissão
de artesãos”, que ficou responsável por sua oficialização, e só alguns anos mais tarde foi
criado o cargo de presidente. Essa comissão de artesãos resolveu oferecer aos sócios um
estágio no escritório com duração de um mês. As vendas na “Feirinha” ficaram a cargo de
Aldair, então uma estudante secundarista que gostava de fazer crochê e que ao se integrar
no grupo assumiu sua liderança. Depois dela, outra artesã, Isaura, ficou responsável pelas
vendas, mas a partir das discussões do grupo foi estabelecido um revezamento para que
todos pudessem acompanhar de perto a comercialização das peças e a organização da loja.

Imagem 26 - Dona Teodolina, professora de tecelagem, e Aldair, no escritório da “Feirinha”
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1979?).

Dona Teodolina não só passou a ajudar na administração da Associara, como também
contribuiu, com suas diversas habilidades, para que o bordado, a costura, a tecelagem e a
“tramoia” pudessem ser integrados em um só objeto. Testemunho disso é a fotografia de
um vestido criado por ela (Imagem 27), ao qual se seguiram outros objetos, como bolsas e
mochilas.
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Imagem 27 - Vestido feito por Dona Teodolina mostra sua criatividade e domínio de diversas técnicas
Fonte: Foto de Edith Lotufo (1978?).

A Figura 28 a seguir mostra um vestido que foi feito sob encomenda por Dona
Teodolina para Dona Helena Fava, esposa do primeiro gerente da agência do Banco do
Brasil20 de Porto Nacional. Ela visitava Dona Teodolina em sua casa, e juntas criaram o
conjunto que ela exibe na foto. O corpete do vestido foi feito com renda de bilro, como a
que se fazia para servir de varanda de rede. O colete, costurado por Dona Helena, foi
confeccionado com um tecido feito à mão, enquanto o tecido do vestido era industrializado.
A junção de matérias e o corte criado especialmente para o vestido mostram princípios
usados no encontro entre o artesanato e o design de moda. Assim, a costureira, Dona
Teodolina, que passou a ser professora de tecelagem, soube interagir com sua cliente e
reunir diversos conhecimento e aplicá-los em peças especiais.

20

A fotografia (Imagem 29) chamou minha atenção nesta pesquisa, mas eu não tinha mais lembranças claras
de como havia sido produzido esse conjunto de peças. Nas minhas interações com grupo “Porto Nacional
somos Nós” no Facebook, pude descobrir o nome dessa senhora e fazer contato com seu marido, que foi aos
poucos esclarecendo os fatos que envolviam essa situação vivida no passado.

96

Imagem 28 - Dona Helena Fava exibe um colete feito por ela com um tecido artesanal
tecido por Dona Teodolina, que fez o vestido também
Fonte: Foto de Edith Lotufo (1978?).

O exemplo acima mostra que existem processos dinâmicos, uma vez que os artesãos
e as artesãs são conhecidos por suas habilidades na cidade. Assim como Dona Teodolina
recebia encomendas que resultavam em objetos com um certo grau de inovação, Dona
Romualda executava peças de argila que suas freguesas pediam, a partir de fotografias de
revistas.
Para analisar as diferentes perspectivas que orientam projetos de desenvolvimento
do artesanato recorro a Gui Bonsiepe (2011), que discute o encontro entre design e
artesanato e enumera diferentes posturas que podemos encontrar, de forma pura ou mista,
em atividades que têm como foco o artesanato: a conservadora, a estetizante, a
produtivista, a culturalista ou essencialista, a paternalista e o promotor de inovação.
Considero a interação de Dona Teodolina como sua cliente representativa do que o autor
chama de promotora de inovação, ou seja, a que “advoga a autonomia dos artesãos para
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melhorar suas condições de subsistência, muitas vezes precárias. Neste caso, a participação
ativa dos produtores é requerida” (BONSIEPE, 2011, p. 64).
Vejo nessa discussão um elemento-chave que pode fazer uma ponte entre nossa
atuação do passado, as políticas públicas de antigamente e as de hoje, e de como o design
pode se posicionar hoje nessa área de atuação. A discussão desse autor será retomada no
Capítulo 5.

3.4 Processos de capacitação e formação
Em 1973, durante o governo Médici (1969-1974) – que ficou conhecido como "os
anos negros da ditadura" subsequentes ao AI-5 –, os índices econômicos começaram a
declinar com a crise do petróleo. A repressão endureceu e foi criado o slogan ‘Brasil, ame-o
ou deixe-o”, exibido largamente em adesivos em carros e repetido por muitas pessoas.
Qualquer crítica que se fizesse a esse slogan ufanista era vista como ofensa à pátria.
Essa tentativa de ativar o patriotismo, todavia, contribuiu para que a cultura popular
ganhasse atenção como valor nacional. A crise econômica instalada fez com que o governo
militar visse no aumento da produção artesanal uma forma de amenizar as tensões sociais
que apareceram naqueles anos pós-milagre econômico, quando a economia do país
começou a entrar em crise. Como parte dessa política foi instituído em agosto 1977 o Plano
Nacional de Desenvolvimento do Artesanato - PNDA, no governo do general Geisel (19741979), cujo objetivo era criar postos de trabalho com baixo custo de investimento.
Tomamos conhecimento da fase final da elaboração do PNDA em abril de 1977,
quando a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco realizou em
Brasília a 1ª Mostra de Artesanato do Centro-Oeste - 1ª MARCO. Nessa oportunidade o
artesanato portuense apareceu pela primeira vez no cenário nacional. A equipe encarregada
pela organização do evento mostrou que a visão da arte popular prevaleceu sobre o aspecto
da geração de renda, pelo menos quanto ao que se pretendia mostrar na exposição.
Naquela ocasião, todavia, o PNDA ainda se encontrava na fase de discussão de suas
diretrizes, enquanto Porto Nacional já tinha uma produção regular de peças artesanais. Isso
fez com que os artesãos portuenses recebessem, junto com os da Cidade de Goiás, um
destaque especial em Brasília.
De um modo geral, as primeiras-damas estavam encarregadas dos programas
governamentais do setor do artesanato, situação que me causava estranhamento e me
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incomodava muito. Também estranhei o fato de os artesãos serem tratados como um grupo
de pessoas “pobres” ou “carentes” que precisavam ser atendidas pela Secretaria Estadual de
Serviço Social. Outro questionamento que me fazia era sobre o fato da execução do PNDA
estar sob responsabilidade do Ministério do Trabalho, e não na área da cultura, fatos que
discuto no capítulo 5.
Também como parte da estratégia do governo de apoio ao artesanato, a LBA - Legião
Brasileira de Assistência criou em 1977 o programa “Clubes de Trabalho”, cujos objetivos
eram aperfeiçoar as técnicas produtivas e ampliar a produção artesanal. Para dar
continuidade aos nossos trabalhos, pois sempre faltava material e todas as oportunidades
de possíveis apoios foram aproveitadas, firmamos convênio com a LBA para a execução do
programa em Porto Nacional. A proposta era formar grupos de produção de costura e de
tecelagem, com duração de seis meses, e, além da remuneração dos instrutores, a LBA
forneceria a verba para um fundo rotativo.

Imagem 29 – Mulheres do Clube de Costura durante reunião na Comsaúde
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1977).

A realização desse programa da LBA, todavia, não teria sido viável se não
contássemos com uma estrutura já existente, por causa dos recursos reduzidos que oferecia.
Como complemento ao trabalho, porém, a contribuição financeira pôde dar um grande
impulso. Constato hoje, contudo, que o programa era alinhado com as políticas públicas de
formação de mão de obra e geração de renda da época, objetivos declarados do PNDA.
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Dado o cunho assistencialista desses programas, Paulo Freire (1969) classificou-os
como “amaciadores” de conflitos sociais, para evitar a “democratização fundamental” que
havia sido almejada no período anterior ao golpe de 1964.
O grande perigo do assistencialismo está na violência do seu antidiálogo, que,
impondo mutismo e passividade, não lhe oferece condições especiais para o
desenvolvimento ou a ‘abertura’ de sua consciência que, nas democracias
autenticas, há de ser cada vez mais crítica. (FREIRE, 1969, p. 57)

Discussões sobre temas como assistencialismo e paternalismo sempre estiveram
presentes nas nossas reflexões ainda quando frequentávamos a universidade na Alemanha e
depois na Comsaúde, em Porto Nacional. Não éramos ingênuos a ponto de não perceber a
intenção assistencialista dos programas governamentais; apenas não tínhamos informações
de como eles estavam sendo articulados entre si.21 Analisávamos esses programas do
governo para saber se permitiriam criar oportunidades de emancipação, mesmo que não
tivessem sido criados para isso, e optamos por executá-los em benefício dos direitos à
cidadania da população. O então norte goiano encontrava-se muito isolado da sede
administrativa do estado, Goiânia, ou seja, estava longe dos centros do poder, e por isso
esperávamos que as instituições que ofereciam esses programas não iriam interferir
diretamente na nossa forma de conduzi-los.
Aguirre (2011) defende a ideia de que a conscientização das pessoas deve se dar a
partir da perspectiva da capacitação. O autor traz uma visão de educação, por meio da
cultura visual, que se assemelha aos nossos propósitos naquele tempo:
Por ação política não entendo a disputa imediata e direta pelo exercício do poder,
mas a ação tendente a configurar um espaço específico de emancipação e a
circunscrição de uma esfera particular de experiência, na qual os sujeitos possam
dispor de todas suas capacidades e sejam donos de sua voz e de seus atos.
(AGUIRRE, 2011, p. 71)

Um evento que merece destaque especial foi o seminário realizado em Porto
Nacional em 1977, coordenado por dois representantes do Programa Intensivo de
Preparação de Mão de Obra - PIPMO, que congregou artesãos de todas as categorias de

21

Encontrei diversos materiais da época – que havia guardado, mas não tinha lido – que me permitem hoje
reconstituir como as diversas ações do governo eram debatidas, apresentados e executadas. Voltarei a este
assunto no Capítulo 5.
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Porto Nacional. Lembro-me bem da forma didática e respeitosa como a Dona Ieda e o Sr.
Alcides, do quadro técnico da instituição, conduziram aquele trabalho.

Imagem 30 - Reunião dos artesãos com representante do PIPMO
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1977).

Em pequenos grupos e rodas de discussão, os artesãos enumeravam todas as etapas
de seu trabalho, que eram registradas em grandes cartazes. Uma vez concluídos, esses
levantamentos eram compartilhados com os outros grupos. Todos se impressionavam ao ver
o quanto cada ofício envolvia processos complexos na execução das peças, e
consequentemente, puderam visualizar seus conhecimentos técnicos.

Imagem 31 - Reunião com representante do PIPMO
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1977)
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Até então, os saberes transmitidos de pais para filhos não eram registrados como um
aprendizado nem vistos como profissão. A discussão organizada durante o seminário e a
visibilidade dada aos conhecimentos levantados no encontro, entre um olhar interno e
externo, contribuíram para que cada um dos participantes valorizasse mais seu trabalho. A
ideia dos ofícios como profissões foi reforçada.

Imagem 32 - Reunião com grupo de tecelãs (Eu, Dona Hilda, Dona Joana, Dona Teodolina e Dona Nenzina)
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1977).

Buscando recentemente informações sobre o PIPMO e seus técnicos, encontrei
poucas referências gerais e nenhuma que tivesse uma relação com nossa experiência. As
ações desse órgão faziam parte da política pública de formação de mão de obra, assim como
as da LBA.
Nossa experiência direta com os programas governamentais mostrava que eles
tinham à sua frente profissionais que nem sempre se identificavam com o regime militar.
Muitos mantiveram-se fieis às suas convicções pessoais diante de imposições políticas e
fizeram de seu trabalho técnico ações de construção de cidadania, passando por cima das
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orientações de seus superiores. Outros mostravam-se abertos a questionamentos feitos por
nós e levavam em consideração nossas críticas.
Nossas experiências com os técnicos do PIPMO e com assistentes sociais da LBA e de
outros órgãos estaduais confirmaram que pessoas podem fazer diferença em seus locais de
trabalho quando cumprem suas funções empregando uma postura pessoal aberta. No
acompanhamento dos programas, podem buscar o crescimento das comunidades, em vez
de tratá-las apenas como “clientela”.

3.5 Artesanato e integração social
Com o término do “Clube de Trabalho” das costureiras em 1978, o grupo queria
tornar conhecido na cidade o que haviam aprendido e produzido. Elas se sentiam aptas a
entrar no mercado de trabalho formado pelas costureiras mais experimentadas.
Organizamos, portanto, o concurso de costura “A tesoura mágica”, com apoio de um grupo
de mulheres da cidade, da LBA e da Secretaria Estadual de Serviços Sociais. Cada
concorrente ganhou uma tesoura profissional e os três primeiros colocados, diferentes
quantidades em dinheiro, oferecidas pela prefeitura.

Imagem 33 - Desfile no concurso “A tesoura mágica”. Vestido feito por Dona Teodolina.
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1978).

O desfile, amplamente divulgado em cartazes, foi encarado, de início, com pouco
interesse pelas famílias mais importantes da cidade, apesar de as mesas terem sido vendidas
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a preços baixos, para que os familiares das costureiras pudessem participar da festa. Mas
após conseguirmos contratar um músico famoso na região, o Artista do Acordeom, a procura
por mesas foi enorme, e o evento transformou-se em um acontecimento da “sociedade”
local. Durante o evento, membros de grupos ou classes sociais distintas partilharam da
mesma cultura, suspendendo assim, pelo menos temporariamente, as distâncias criadas
entre as pessoas por questões econômicas, sociais e políticas.
Noto no meu texto certa queixa de que as famílias tradicionais não teriam valorizado
muito o trabalho que fazíamos. Talvez por ter mais facilidade de acesso a mulheres que,
como eu, vieram de fora para a cidade ou que tinham estudado fora e voltado para Porto
Nacional, consegui reunir um grupo de “forasteiras”, assistentes sociais e comerciantes, para
me ajudar na organização do concurso de costura. Uma professora de educação física fez
um treinamento com moças escolhidas como modelos para um desfile de moda. As
costureiras, tanto as estabelecidas há muito tempo quanto as novatas, receberam a
merecida atenção e reconhecimento.

Imagem 34 - Desfile no concurso “A tesoura mágica”. Vestido vencedor do concurso.
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1978).

As memórias individuais revelam muitas vezes sentimentos relacionados com fatos
ocorridos no passado, que a pessoa guarda para si e só os revela em determinadas
condições. Numa carta para minha mãe, contei detalhadamente sobre esse evento e escrevi
que ele havia sido totalmente uma questão de mulheres. Eu dizia que ela ficaria orgulhosa
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de ver como eu havia coordenado um evento com costureiras e que, se ela tivesse
participado do concurso, certamente seria uma das vencedoras. Agora, ao reler a carta,
fiquei surpresa com o que escrevi naquela época, pelo fato de nunca ter mostrado muito
interesse pelas habilidades da minha mãe como costureira. Lembro-me da costura como
uma área do projeto pela qual não me interessava muito e que acompanhava apenas por
respeito às decisões do grupo.
Enquanto eu me lembrava do concurso de moda pela integração que ele promoveu,
em uma conversa informal realizada com Dona Teodolina em fevereiro de 2014 ela se
lembrou dele com certo ressentimento. Ela havia concorrido individualmente com um
vestido e conquistou com ele o terceiro lugar, mas contou que ouviu críticas à escolha do júri
por ter premiado o vestido de “uma negrinha lá do Jardim Querido”, enquanto outros
vestidos teriam merecido, muito mais, ganhar. O evento contribuiu, a meu ver, para o
deslocamento da percepção do acostumado, permitindo que pessoas assumissem lugares
não previstos para elas. A fala de Dona Teodolina mostrou que questões de classe social e de
etnia estiveram presentes, sem que tivessem vindo à tona na época.
Ao longo dos aproximadamente cinco anos abordados nesta narrativa, vários grupos
de artesãos participaram de reuniões, exposições e eventos dentro e fora de Porto Nacional,
que foram de grande importância para o reconhecimento de seus trabalhos, pois
significaram novas experiências e contatos com outros artesãos de Goiás e de outros
estados.

Imagem 35 – Mostra de artesanato realizada como parte de um evento cultural o “Candeias”.
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1977)
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Em eventos culturais realizados em Porto Nacional, a participação dos artesãos
contribuiu para que assumissem os lugares que lhes cabiam na cultura e na sociedade como
um todo. Em algumas fotografias de nossos arquivos, tiradas num evento de cultura popular
chamado “Candeias”, aparecem muitas pessoas da periferia, principalmente artesãos,
pessoas mais velhas da cidade, como um tipógrafo e um fotógrafo, dividindo o mesmo
ambiente com o prefeito e sua esposa e muitos jovens filhos de famílias influentes da
cidade. Se existiu uma integração real ou se houve estranhamentos nessas aproximações, só
as pessoas retratadas poderiam dizer, mas volto a me lembrar da frase de Burke (1989), que
disse que não precisaríamos de uma expressão como “cultura popular” se todas as pessoas
de uma determinada sociedade, partilhassem da mesma cultura.
Com certeza não eram “todas as pessoas” de Porto Nacional que nesse evento
partilhavam a mesma cultura, uma vez que o prefeito era do MDB, partido de oposição ao
governo militar. Provavelmente jovens identificados com a ARENA, partido da situação, não
se faziam presentes em eventos que promovíamos, mas a distância entre o popular e o
erudito, entre o “povo” e a “elite” certamente diminuiu.
Outro evento que levou os artesãos a ter visibilidade na cidade foi durante o desfile
cívico de 7 de setembro que aconteceu em 1977 ou 1978 (não encontrei nenhuma
referência nos textos a esse respeito). Um grupo de artesãos do Centro Comunitário do
bairro Jardim Brasília, que havia escolhido para si o nome “Bela União”, participou do desfile
com dois caminhões: em um deles foram mostrados os trabalhos de artesanato e no outro,
uma encenação dos mutirões, que representava o grupo de melhoria de habitação.
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Imagem 36 - Artesãos do grupo “Bela União” em carro alegórico no desfile de 7 de setembro
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1978?).

Imagem 37 - Representação do mutirão do grupo “Bela União” em carro alegórico no desfile de 7 de setembro
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1978?).

As duas situações deram muita visibilidade para as pessoas que participavam do
trabalho e provavelmente surpreendeu os espectadores do desfile. O grupo comunitário
assumiu, assim, um lugar “no centro” da cidade e se apresentou como uma representação
popular local.
A meu ver, cabe recorrer novamente à citação de Aguirre (2011), que aqui toma uma
outra conotação:
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Por ação política não entendo a disputa imediata e direta pelo exercício do poder,
mas a ação tendente a configurar um espaço específico de emancipação e a
circunscrição de uma esfera particular de experiência, na qual os sujeitos possam
dispor de todas suas capacidades e sejam donos de sua voz e de seus atos. (p. 71)

A palavra “empoderamento” não era usada na época, mas ao dar visibilidade pública
às suas ações, o grupo “Bela União”, com suas atitudes e posturas, expressou a possibilidade
de emancipação das pessoas.
Toda vez que era possível, artesãos de Porto Nacional participavam de eventos fora
da cidade, geralmente organizados por órgãos públicos, como a Semana do Folclore e a Feira
dos Municípios, ambos em Goiânia, e outros realizados por iniciativa nossa, como exposições
em colégios da cidade de São Paulo. As diferentes oportunidades criadas como processos de
aprendizagem e de participação visavam a crescente autonomia do grupo e tiveram como
princípios as trocas de experiências e os intercâmbios. Com elas, foram estreitando-se
também as relações entre os artesãos de Porto Nacional e a Associação dos Artesãos da
Cidade de Goiás, e representantes das duas cidades participavam de exposições conjuntas.
Essas viagens e exposições, que ocorreram no período entre 1977 e 1981, foram possíveis
graças aos recursos de projetos, financiados pelas entidades alemãs Pão para o Mundo e
Misereor.

Imagem 38 - Dona Luzia (no centro) representa os artesãos de Porto Nacional na Associação dos Artesãos da
Cidade de Goiás
Fonte: Foto de Edith Lotufo (1977?).
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Imagem 39 - Aldair, Dona Romualda e Dona Teodolina em visita à Cidade de Goiás
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1978?).

Imagem 40 - Sr. Sérgio e Dona Teodolina em viagem a Brasília
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1980?)

Em outubro de 1979, um ceramista, uma tecelã, um marceneiro e eu representamos
Porto Nacional na reunião preparatória do 1º Seminário sobre Artesanato, promovido pela
Faculdade de Arquitetura da então Universidade Católica de Goiás, hoje Pontifícia
Universidade Católica. O seminário foi realizado em maio de 1980, e representantes das
associações de artesãos da Cidade de Goiás, de Porto Nacional e de Goiânia estiveram
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presentes e foram convidados a discutir, com os estudantes, questões relativas à cultura
popular, apresentar seu trabalho e participar de uma exposição de vendas. Nove pessoas de
Porto Nacional participaram do evento, em um ambiente aberto às questões sociais.
No mês seguinte representantes dos Centros Comunitários de Porto Nacional
participaram do Encontro do Serviço Social com as Camadas Populares, a convite do
Departamento de Serviço Social da Universidade Católica, realizado em novembro de 1979
naquela universidade. Um grupo grande viajou para Goiânia para participar de uma mesaredonda em que os líderes comunitários, acompanhados por Marcos Lotufo, puderam fazer
parte das discussões, como convidados da mesa. Das discussões e debates, o grupo levou
para os movimentos de Porto Nacional o conceito de “intelectual orgânico” de Gramsci,
muito discutido nas reuniões que se seguiram. As diferentes interações entre nosso grupo
de “técnicos” e os líderes comunitários puderam ser analisadas em diálogos abertos, tendo
como base as discussões que ocorreram em Goiânia.
Procurei entender melhor que contexto político dominava naquela época. Encontrei
uma carta que meus pais escreveram em 1979 preocupados com os acontecimentos
recentes no Brasil, que haviam sido noticiados na Alemanha: a alta dos preços e os
movimentos grevistas do ABC paulista. Vi em outra carta minha resposta de que a situação
econômica havia se deteriorado muito e que o governo militar estava cada vez mais
pressionado pela população. Em todo Brasil haviam se formado “movimentos contra a
carestia” e em várias áreas foram criados encontros regionais e nacionais reivindicatórios.
A aproximação da UCG com os movimentos sociais estava muito evidente naqueles
anos, fortemente apoiada por Dom Fernando e o reitor Pedro Wilson. Padre José Maria de
Pereira, reitor que sucedeu a Pedro Wilson, continuou com a mesma postura durante seu
mandato (1979-1984). Trata-se de um período de reorganização política muito atuante e
efervescente em todo Brasil.
Sobre o 1º Seminário sobre Artesanato, encontrei nos meus relatos informações de
que a esposa do então governador Ari Valadão (1979-1983), Dona Maria Valadão, havia
assumido há pouco tempo a coordenação de um programa novo de incentivo ao artesanato.
Escrevi na época que ela teria ficado aborrecida por não ter sido convidada para o evento.
Por isso, pouco antes da abertura do evento, apareceram representantes do governo na
universidade e pressionaram os organizadores a abrir um espaço para que a primeira-dama
pudesse se pronunciar.
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Representantes de jornais e televisão acompanharam Dona Maria Valadão ao
evento, oportunidade em que ela fez um breve discurso, dizendo aos artesãos que no futuro
tudo iria melhorar. Em seguida, retirou-se do encontro com sua comitiva. Os artesãos
criticaram a postura da primeira-dama, argumentando que aquela deveria ter sido uma boa
oportunidade para que ela se informasse, com eles, sobre suas reais necessidades. Apesar
disso, o 1º Seminário de Artesanato foi importante, pois conferiu autoconfiança aos
artesãos. Pela primeira vez um grupo tão grande de artesãos viajou junto para fora de Porto
Nacional e foi recebido com tanto respeito pelos estudantes e professores. A imprensa
cobriu todo o evento.
A participação breve de Dona Maria no evento, no entanto, reforçou a impressão de
que o artesanato conferia certa visibilidade aos estados, e cujo encargo, em sua maioria,
havia sido conferido às primeiras-damas. A principal política pública continuava sendo o
Plano Nacional de Desenvolvimento do Artesanato

- PNDA, implementado e

complementado por ações de diferentes órgãos estaduais. O governo federal queria mostrar
os resultados do programa nas diversas exposições Brasil afora e precisava da colaboração
dos artesãos. Diante da crescente organização dos próprios artesãos, surgiram conflitos de
diversas ordens.
Após a realização do seminário, a primeira-dama começou a interferir nos trabalhos
das associações independentes, o que acabou contribuindo para um maior entrosamento
entre os artesãos e a constituição de um movimento de resistência que persistiu por vários
anos. Foram realizados encontros, em nível estadual, em Porto Nacional, Goiânia e na
Cidade de Goiás, nos quais tentava-se discutir e aprovar uma posição única em relação ao
PNDA. A intensidade desse movimento correspondia, em nível de satisfação ou insatisfação,
com as políticas públicas dos governos que se seguiram.
Acostumados com diferentes formas de participação nos movimentos comunitários,
nem nós da Comsaúde, nem os artesãos participávamos mais de qualquer evento sem
querer expressar opiniões sobre os assuntos que estavam em pauta. Essa mudança ficou
clara em 1980 quando Aldair e Dona Teodolina puderam participar, em Caruaru Pernambuco, do IV Encontro Latino Americano do Folclore e Artesanato, realizado no Centro
Cultural Luísa Maciel. Foram realizados painéis, discussões e debates e, paralelamente,
exposições e apresentações de danças e músicas folclóricas de diversos países. De volta a
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Porto Nacional, as representantes da Associação dos Artesãos e Artífices criticaram o
evento, porque somente teóricos (cientistas e intelectuais) tiveram oportunidade de falar.
A essa altura, os questionamentos sobre as relações entre “os técnicos e a base” já
haviam surgido na área da saúde, do serviço social e nos movimentos de cultura popular do
país. Os representantes das comunidades não queriam mais que os técnicos teorizassem
sobre “o povo” ou “as camadas populares”, e sim que discutissem “com” eles.
Além das viagens dos artesãos e com o crescente reconhecimento do artesanato de
Porto Nacional, a Empresa de Turismo do Estado de Goiás - Goiastur passou a levar material
para exposições em vários lugares do país a partir de 1979. Se, por um lado, esse fato
contribuiu para que o artesanato da cidade ficasse conhecido nacionalmente, por outro
lado, fazíamos uma crítica, na época, ao fato de os artesãos só ficarem sabendo dessas
“participações” por meio de recortes de jornais enviados por conhecidos de Goiânia.
Percebíamos que, nas exposições, os órgãos públicos valorizavam apenas as peças de
artesanato, pois não previam a presença dos artesãos nos eventos. Muitas vezes chegava, de
última hora, um avião do governo em Porto Nacional para buscar peças em consignação
para exposições em nível nacional. Mas depois, para receber os respectivos pagamentos,
eram necessários vários contatos.
Essas situações mostravam a falta de planejamento e a irregularidade com a qual o
estoque da loja da Goiastur era abastecido. Se as compras de peças seguissem um
planejamento prévio, o propósito do apoio à produção seria concretizado, e não seria
necessário fazer despesas tão grandes, como a de enviar um avião de última hora. Esses
casos ainda revelavam que o artesanato era tratado como um patrimônio do Estado, do qual
ele podia dispor a qualquer momento, e que as necessidades dos artesãos ficavam em
segundo plano.
Um telegrama encontrado nos nossos arquivos mostra como eram implementadas na
prática as ações do PNDA. Enviado por uma representante do governo estadual para a
prefeitura de Porto Nacional, pede que os artesãos fossem “organizados” para ser filmados:
“PEÇO SEU VALIOSO APOIO JUNTO CONSAUDE CENTRO COMUNTÁRIO OBRAS
COMUNITARIAS ORGANIZAR ARTEZAOS SERÃO FILMADOS TRABAHANDO PT CAMPANHA
VALORIZAÇÂO ARTEZANATO NORTE GOIANO TENHO INTERESSE PT FILMAGEM DIA 20 A 25”.
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Imagem 41 - Fac-símile de telegrama enviado pelo governo do Estado à prefeitura de Porto Nacional
Fonte: Arquivo da autora.

3.6 Ingerências políticas
Quando o PNDA foi implantado em Goiás em 1978, nosso trabalho já estava
estruturado. A Cidade de Goiás tinha uma produção regular de cerâmica, mas Porto Nacional
passou a ser a cidade do estado de Goiás com maior diversidade de artesanato tradicional.
Eram produzidas, por cerca de oitenta artesãos, peças de barro, algodão, madeira, couro,
palha e tecido.
Ficou mais claro para mim, agora, de onde veio a sensação que tive na época de que
o governo já encontrou um trabalho de valorização do artesanato “pronto”, que só precisava
ser filmado e exposto. Isso se deu muitas vezes, como se fosse o resultado de um programa
“tão bem implantado pelo governo”.
Encontrei no meu texto “Histórico da Associação dos Artesãos de Porto Nacional,
Tocantins. Porto Nacional“ (LOTUFO, 1983) uma referência a um artigo publicado no jornal
Correio Braziliense em 1978 sobre como o desenvolvimento do artesanato era apresentado
pelo governo à imprensa. Naquela época escrevi sobre esse artigo:
O texto descreveu o trabalho da Secretaria de Serviços Sociais de Goiás, que
‘detectou os artesãos e cadastrou-os nominalmente’, o que teria sido feito em 60
municípios, e termina com a conclusão de que esse ‘excepcional trabalho’ (que em
Porto Nacional não aconteceu, e que também não promoveu a produção por não
oferecer comercialização contínua) teria promovido o trabalho com artesanato em
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Porto Nacional até chegar ao estágio atual: “Isto fez com que cidades com Porto
Nacional, no norte de Goiás, tenham como seu foco gerador de produção a arte a
mão livre por excelência. Todo um trabalho comunitário com artesãos
especializados em tecelagem, cerâmica, madeira, fez com que a cidade se dividisse
em grupos de trabalho por bairros. Todos vivem de artesanato por lá”. (LOTUFO,
1983, p. 16)

Embora não tenha sido essa a intenção do artigo, ele acaba por mostrar o
oportunismo do governo ao encampar como seu um trabalho realizado por uma ONG. Como
se não bastasse, ainda dá testemunho do exagero implicado nessa “informação”, cuja
veracidade a maioria dos leitores não teria como conferir in loco. Mesmo que em Porto
Nacional existisse um grupo grande de artesãos realizando uma produção regular de peças,
dizer que todos viviam de artesanato por lá não correspondia em nada à realidade.
Durante o governo de Ary Valadão, que assumiu o cargo nesse mesmo ano de 1979,
iniciaram-se diversos conflitos, principalmente na área da saúde, mas que se refletiram
também na área do artesanato. A construção da ponte sobre o rio Tocantins trouxe consigo
a valorização das terras e maiores interferências políticas na região. Havia se formado uma
força de oposição em Porto Nacional em torno do programa integrado de saúde,
coordenado pela Comsaúde e apoiado pelo prefeito da época, Jurimar Pereira de Macedo,
eleito pelo MDB, e por parte da igreja católica.
Na tentativa de cooptar a equipe de saúde, o governador ofereceu um cargo de
segundo escalão na Secretaria Estadual de Saúde a um dos médicos ligados à Comsaúde, Dr.
Neilton Araújo. O médico assumiu esse posto, mas se recusou a executar ações que
prejudicariam o trabalho de Porto Nacional e não permitiu que o secretário o usasse para
realizar ingerências políticas no trabalho. Essa atitude, contrária à esperada, fez com que o
secretário de Saúde virasse inimigo declarado das diferentes equipes de saúde que
desenvolviam ações em Porto Nacional. Coordenadores de programas foram demitidos ou
transferidos, e a Escola de Auxiliares de Enfermagem, muito importante para a região, foi
fechada. Essa crise provocou reações maciças por parte da população.
Em meio a um período com passeatas e manifestações pela manutenção do trabalho,
o grupo jovem do PDS22 publicou em 1981 um jornal mimeografado em Porto Nacional, O
despertar, no qual faz muitas críticas ao trabalho da equipe de saúde e da Comsaúde. Em um
22

O PDS, Partido Democrático Social, foi a nova denominação da ARENA, Aliança Renovadora Nacional, como
partido do governo militar em 1966. Ao lado da ARENA havia sido criado como partido de oposição o MDB,
Movimento Democrático Brasileiro, também fundado em 1966, para manter as aparências de um
bipartidarismo.
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artigo com o título “Intermediários da arte”, o grupo sugere que estávamos explorando os
artesãos e que ficávamos com o lucro das vendas.
Fala-se muito em intermediários, atravessadores, seja: aquelas pessoas que ficam
entre o produtor e o consumidor e acaba ficando com os lucros reais. Em Porto
Nacional acontece o mesmo, os artesãos da Feirinha sofrem de terem que produzir
muito e em troca, receberem alguns miseráveis cruzeiros. A Feirinha, teve seu
valor, ao reviver em nossa comunidade a arte popular, mas daí a ficar com a maior
parte dos lucros do trabalho dos artesãos, é querer ir muito longe.
Em sua maior parte, os artesãos, são pessoas humildes que vivem de seu trabalho
ou se não, pelo menos pretendem viver dele; não é justo o que se faz com eles. A
informação que temos é de que um caminhão sai da nossa terra carregado de
obras de arte e, no eixo-Rio-São Paulo, se fatura às vezes até mais de 200 mil
cruzeiros; em troca, a Feirinha distribui entre todos os artesãos a insignificante
quantia de 70 mil cruzeiros. Aqui fica o nosso apoio no sentido de que esse
dinheiro arrecadado seja fielmente entregue, a quem é de direito. (O DESPERTAR,
1981)

A repercussão dessa “denúncia” causou indignação entre os artesãos, porque todos
participavam dos processos de distribuição de material e de vendas, e o repasse dos valores
arrecadados era feito em forma de rodízio. Os relatórios financeiros eram feitos
trimestralmente, publicados e distribuídos aos sócios.
Esses jovens que diziam defender os interesses dos artesãos nunca haviam estado na
Comsaúde, muito menos conversado conosco. As pessoas que fizeram essa “denúncia” eram
ligadas ao mesmo grupo político que passava nas casas para alertar as pessoas que trabalhar
conosco seria perigoso, porque a equipe da ONG era formada por comunistas e que logo
viriam camburões para buscar quem também participasse dos trabalhos que a entidade
desenvolvia. As pessoas vinham nos contar sobre essas abordagens e quais eram as
respostas que davam. Uns falavam que não existiam carros tão grandes para caber tantas
pessoas que participavam das atividades da Comsaúde, enquanto outros diziam que
estavam se reunindo para buscar melhorias para suas vidas e concluíam que se isso era
comunismo, então comunismo era uma coisa muito boa.
O que despertava a desconfiança do partido do governo, PDS, e em alguns momentos
também do MDB, era a força que o movimento havia adquirido. Os grupos comunitários
reagiam diante dos diversos descumprimentos de leis e deficiências no fornecimento dos
serviços públicos, como a falta de energia e a baixa qualidade da água, com passeatas e
abaixo-assinados. Fatos concretos viravam “causos” contados em prosa e verso por José

115

Ceará, do Centro Comunitário da Vila Nova, e Joaquim Pinto, do Centro Comunitário do
Jardim Querido.
As reuniões frequentes realizadas pelos diversos movimentos e a proximidade do
bispo diocesano Dom Celso de Almeida e de algumas das Irmãs Dominicanas com a
Comsaúde incomodavam pessoas da ala mais conservadora da igreja e outras próximas do
poder político.

Imagem 42 - Presença da Irmã Dijé na reunião de liderança realizada mensalmente durante um longo período
na chácara das Irmãs Dominicanas
Fonte: Foto de Marcos Lotufo (1976).

Hoje, o citado folheto é testemunho de um tempo de confrontos ideológicos
acirrados, que criaram fossos, entre diferentes grupos políticos, difíceis de serem
ultrapassados naquele momento.
Nos textos de arquivo, encontrei diversas referências que mostram que meu papel na
comercialização dos produtos dos artesãos ocupava mais tempo do que eu havia me
lembrado. Percebi que minha função nas vendas, ao lado de Aldair, havia sido importante
pelo fato de ter mais facilidade para viajar e de me comunicar com os lojistas. Eu defendia
preços justos e negociava com os eventuais compradores, realçando o valor das peças.
Ao longo de mais de cinco anos acompanhei esse processo como assessora e
funcionária da Comsaúde, situação que permitia que fizesse a defesa dos interesses dos
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artesãos, já que as vendas não me beneficiavam financeiramente. Eu via minhas diferentes
funções como um trabalho profissional técnico.
Planejávamos uma volta temporária para a Alemanha em 1981 para um período de
quase dois anos, projeto que todas as pessoas envolvidas com a Associação dos Artesãos
conheciam. A formação continuada de Aldair ao longo desses anos permitiu que ela
assumisse a coordenação e a assessoria da associação, auxiliada por Dona Teodolina e a
comissão de artesãos.
No fim do ano de 1980, informei meus pais, por meio de carta, que eu entendia que
havia concluído minhas tarefas de assessoria e apoio na associação e que o grupo tinha se
fortalecido para trabalhar de forma independente da Comsaúde. Eu havia mudado minhas
funções na associação com antecedência, e as tarefas haviam sido redistribuídas para que
minha saída não comprometesse o andamento dos trabalhos.
Quando falo “da associação”, “dos sócios”, pode-se supor uma compreensão e
participação igualitária de todas as pessoas envolvidas. Entre as oitenta pessoas, porém,
apenas cerca da metade tinha uma presença constante nas reuniões. A outra parte levava
suas peças para vender e não se envolvia muito nas discussões e decisões coletivas. Mesmo
assim, um grupo grande continuou levando esse trabalho adiante e foi assumindo-o cada vez
mais de forma coletiva.
Quando voltamos para Porto Nacional em 1983 acompanhei a Associara mais a
distância, pois Aldair e Dona Teodolina tinham assumido a liderança junto com o grupo de
coordenação. Aldair mantinha-me informada sobre o trabalho enquanto morávamos na
Alemanha. Em uma de suas cartas, ela escreveu que Dona Maria Valadão, numa visita à
cidade, teria feito referência a mim dizendo que “aquela alemã” que trabalhava com os
artesãos havia “estragado os preços” e que o artesanato de Porto Nacional havia se tornado
caro demais.
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CAPÍTULO 4

TRÊS ARTESÃS – TRÊS VERSÕES DA MESMA HISTÓRIA

No capítulo anterior dialoguei com minhas memórias, informações contidas em
textos e em fotografias e recorri a autores que, a meu ver, poderiam contribuir para as
reflexões sobre as diferentes experiências vividas durante os anos em que vivi em Porto
Nacional (TO), no período de 1975 a 1981. Neste capítulo poderia ter escolhido entrelaçar as
falas das artesãs, e não separá-las como decidi fazer. Depois de ter investigado em material
de arquivo o objeto de estudo – a organização dos artesãos de Porto Nacional e a criação de
uma entidade que os congregasse – fui a campo para realizar entrevistas com mulheres que
ainda mantêm uma ligação com a Associação dos Artesãos e Artífices de Porto Nacional Associara. Ao escrever o capítulo anterior, as falas das mulheres estavam presentes para
mim e já haviam se mesclado com minhas memórias do passado. Ao apresentá-las
separadamente, construo outra referência, outras perspectivas e ângulos para dialogar
sobre as experiências vivenciadas.
Eu poderia ter escolhido outro enfoque para minha pesquisa: comparar a Associara
nos seus anos de criação com a situação em que se encontra hoje, para entender o que
permaneceu e o que mudou. Optei pelo caminho que apresento aqui porque a história do
passado não está registrada. Preferi construir, além da minha versão da história, diversas
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narrativas do tempo passado, para que outros estudos possam se referir a esta primeira
história sistematizada como fonte de pesquisa, por mais pessoal que ela seja.
Antes de tudo, porém, preciso fazer algumas considerações sobre o uso da entrevista
na pesquisa qualitativa. Depois de ter me defrontado com diversas visões teóricas sobre esse
instrumento metodológico, percebi quantas dimensões diferentes as situações de
entrevistas e as relações entre entrevistador e entrevistado podem ter. A análise do uso de
entrevistas como instrumento de pesquisa em situações pedagógicas feita por Carmen Lúcia
Mattos e Paula Almeida de Castro (2010) define como principal razão para entrevistar
alguém o interesse do entrevistador pelas histórias que o entrevistado pode contar. Isso
parece óbvio, mas nem sempre as informações são vistas como histórias pessoais e que, por
isso, têm de ser respeitadas como elaborações de cada individualidade.
As autoras dizem que
entrevistar ocorre como uma possibilidade e/ou oportunidade para aprofundar e
ampliar dados de pesquisa coletados por outros tipos de instrumentos. Esse
aprofundamento se dá pela necessidade em entender os participantes através de
seu discurso sobre um determinado tema de pesquisa. Na descrição de uma
entrevista, a ótica e o conteúdo da fala do entrevistado devem ser considerados
como principais fontes de dados. Deste modo, o entrevistador talvez possa
descrever as percepções, representações, conceitos, valores, dentre outros, de
modo mais coerente e claro a partir do que o entrevistado significa com sua fala.
(MATTOS; CASTRO, 2010, p. 2)

Pude compreender melhor como usar esse instrumento metodológico a partir desse
posicionamento de Mattos e Castro. Por isso, as entrevistas que constituem a base da
construção deste capítulo serviram de referência para rever e ressignificar minha pesquisa
de arquivo.
Fiz as entrevistas em um período da coleta sistemática de dados. À primeira
observação e leitura das informações contidas nos nossos arquivos seguiu-se uma segunda,
mais aprofundada, realizada após as entrevistas, pois o depoimento das mulheres gerou
novas referências para entrecruzar e rever percepções anteriores.
Meu planejamento do processo de pesquisa foi o mais aberto possível diante da
imensa quantidade de material de arquivo de que dispunha e pelo fato de a experiência
sobre a qual me propus pesquisar me envolver diretamente. Para não me perder nessa
tarefa, contei com minha experiência na docência, o planejamento de processos
pedagógicos e o uso de diferentes metodologias de projeto no design. Lidar com a aquisição
de conhecimento de forma criativa, com diferentes etapas ocorrendo simultaneamente,
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sobrepostas e inter-relacionadas, em vez de consecutivas e lineares, corresponde à forma
como tenho trabalhado com os alunos de design.
Recorro a conceitos teóricos para averiguar e avaliar se os caminhos por mim
escolhidos – em alguns momentos de forma intuitiva – podem garantir a confiabilidade dos
resultados. Alves (1991) destaca a importância do conhecimento tácito, ou seja, aquele que
o pesquisador possui, mesmo que não consiga formular proposições na fase inicial do
estudo, o que reforça a importância da intuição.
A autora não descarta, todavia, a importância da observação direta:
Um contato com o campo na fase inicial do planejamento é de suma importância,
não apenas para a geração de questões e identificação de informantes e
documentos, como para uma primeira avaliação da pertinência, ao contexto
considerado, das questões sugeridas por outras fontes. As questões iniciais
poderão ser reformuladas, abandonadas ou acrescidas de outras no decorrer do
estudo, num processo de focalização progressiva. (ALVES, 1991, p. 57)

Eu partia da ideia de que as diversas situações implicadas na minha ida a campo
teriam significados ou conotações diferentes para mim, pelo fato de já conhecer tanto o
campo quanto as pessoas. De fato, tive muita facilidade em entrevistar as pessoas, por
conhecê-las e por elas mostrarem grande interesse em colaborar com a pesquisa. Pude
constatar também que as entrevistadas trouxeram muitas informações novas para mim,
percepções muito distintas das minhas.
Um dos desafios foi observar novos aspectos nessa ida a campo, assumir outro papel,
o de pesquisadora, e observar detalhes que não percebia anteriormente, quando fazia
simples visitas às casas das entrevistadas. Anteriormente não estava focada em percepções
das novas realidades que foram se configurando ao longo dos anos.
Pesquisadores mais ligados à linha etnográfica recomendam que, nesse primeiro
contato com o campo, se registre o maior número possível de observações, pois
aspectos característicos ou inusitados de uma dada “Cultura” (que pode ser uma
escola, uma favela), com a convivência, vão perdendo o relevo, passando a “fazer
parte da paisagem.” (ALVES, 1991, p. 58)

Sempre que eu lia sobre a necessidade da imersão do pesquisador no contexto a ser
pesquisado e nas vantagens de uma convivência prolongada no lugar, acreditava estar em
situação privilegiada por ter morado muitos anos em Porto Nacional, numa verdadeira
imersão. O que a fase exploratória trouxe à tona é que a situação dos artesãos hoje é
totalmente distinta daquele período em que convivia diariamente com eles. A cidade
apresenta contextos muito diferentes e percebo que, como visitante, não posso
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compreender o conjunto das situações vividas pelas pessoas. Isso me coloca em condições
semelhantes à de um pesquisador que visita um campo novo.
Quanto aos registros de um maior número de observações, vejo que minhas
anotações sempre vão estar marcadas pelas comparações, pelo ontem e pelo hoje. O que
me garante, de certa forma, que passado e presente não vão se mesclando numa paisagem
sem relevo é o fato de existirem, além das memórias, registros em textos e imagens que
podem ser consultados e observados. O conjunto de informações – textos, imagens e
entrevistas – vai adquirindo novos significados a partir dos novos olhares que confrontam
passado e presente.
Quando fui expor meu projeto de pesquisa aos artesãos em janeiro de 2013, percebi
que minhas visitas ao longo dos anos contribuíram para fortalecer as relações pessoais e os
laços afetivos, o que fez com que eu não encontrasse barreiras para estabelecer diálogos em
torno do objeto da pesquisa. As conversas com os seis artesãos que visitei direcionaram-me
para a escolha de três mulheres que participaram da fundação da Associara e que
representam diferentes profissões: Dona Luzia, bonequeira; Dona Romualda, ceramista; e
Dona Teodolina, tecelã.
Vi nelas as melhores condições para revisitar o passado e realizar reflexões que não
se ativessem apenas a acontecimentos e eventos. Percebi também que cada uma delas
poderia me dar informações específicas importantes que os arquivos não revelaram e
confirmar ou contestar visões levantadas por mim a partir de textos, fotografias e minhas
memórias. Realizei as três entrevistas em janeiro de 2013, nos dias seguintes às minhas
primeiras visitas e conversas preliminares.
Minayo (2007) denomina as entrevistas de “conversas com finalidades”, que podem
nos fornecer informações construídas no diálogo com a pessoa entrevistada e que trazem a
reflexão do próprio sujeito sobre a realidade que ele vivencia ou vivenciou. Destaco, entre
várias formas de realizar entrevistas apresentadas pela autora, aquelas que mais podem
contribuir, a meu ver, para quem vai lidar com memórias:
- semi-estruturada, que combina perguntas fechadas e abertas, em que o
entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se
prender à indagação formulada;
- aberta ou em profundidade, em que o informante é convidado a falar livremente
sobre um tema e as perguntas do investigador, quando são feitas, buscam dar mais
profundidade às reflexões;
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- focalizada, quando se destina a esclarecer apenas um determinado problema.
(MINAYO, 2007, p. 64)

Trago essa classificação para mostrar que métodos e instrumentos são tentativas de
ordenar modos de proceder, mas nem sempre são aplicáveis em suas formas objetivadas.
Usei formas mistas de entrevistas: semiestruturadas, abertas e focalizadas, e a escolha de
como colher cada depoimento não seguiu um roteiro formal. A minha interação com as três
mulheres entrevistadas ocorreu de formas distintas, conforme as atividades que exerciam na
época e o grau de presença das lembranças que cada uma demonstrava ter.
Não tive dúvida quanto a citar o nome verdadeiro das entrevistadas, porque para os
leitores de Porto Nacional seria fácil identificar de quem falo, mesmo se as identificasse
apenas pelas iniciais. Além disso, as três mulheres entrevistadas concordaram com minha
proposta de citar seus próprios nomes em meu texto.23 Todas as três entrevistas foram
realizadas em janeiro de 2013.

4.1 Dona Luzia, bonequeira

23

Apresentei às mulheres entrevistadas o projeto de pesquisa e formalizei seus consentimentos para o uso de
seus depoimentos em dois documentos. Os modelos encontram-se nos Anexos I e II.
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Dona Luzia Vitória, artesã em boneca de pano, estava à época com 78 anos e é mãe
de sete filhos. Duas de suas filhas, hoje entre 40 e 50 anos de idade, têm deficiência mental
e um filho é dependente químico. Ela tem muita dificuldade de caminhar e, além dos filhos,
também cuida de netos doentes. Esses problemas foram se ampliando e agravando nos
últimos anos.
Das três mulheres entrevistadas, ela é a que tem condições de vida mais sofridas. Sua
história mais se assemelha a uma sucessão de tragédias, mas, apesar de tudo, tem um
espírito guerreiro e na maior parte do tempo mantém um humor difícil de imaginar, dada a
situação em que vive. Ela foi abandonada pelo marido, que constituiu outra família, e depois
da morte de sua mãe, que a ajudava muito com os filhos, teve de cuidar de todos.
A casa dela fica muito afastada do centro da cidade, num setor apelidado de “Bairro
das Casinhas”, por ter sido planejado para habitação popular. Há mais de vinte anos ela
conseguiu a doação de um terreno grande ao lado desse conjunto habitacional e pôde
construir uma pequena casa, muito modesta, no meio de árvores, mas com uma estrutura
bastante precária, agora necessitando de uma reforma. Ela mudou-se para esse bairro
quando já não morávamos em Porto Nacional. Como a tenho visitado sempre nesse local, já
não me lembrava da casa no bairro São Judas, onde ela morava quando trabalhávamos
juntas.
A conversa com Dona Luzia assemelhou-se mais de uma entrevista em profundidade,
mesmo que minha intenção era mais próxima de uma entrevista semiestruturada. Optei por
filmar as entrevistas para poder captar as expressões faciais, a postura e todos os matizes de
expressões que só dessa forma podem ser registrados. Posicionei a câmera de modo a não
perder o contato visual com a entrevistada. Ao ver a câmera, Dona Luzia falou como se
estivesse diante de uma câmera de televisão. Ela sempre teve um dom de representação,
exercido em pequenas peças de teatro, ou simplesmente para deixar suas histórias mais
emocionantes ou engraçadas.
Falei-lhe sobre o meu projeto de pesquisa e expliquei-lhe por que queria que me
respondesse à pergunta de como se lembrava do período dos grupos de artesãos e o que
significou para ela ter participado da criação da Associara. Dona Luzia fez um “discurso” de
cerca de vinte minutos. Durante sua fala, fiz poucas perguntas, mas mesmo assim ela
desconsiderou quase todas. Ela foi lembrando fatos, emocionou-se, retomou uma postura
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serena, voltou a se emocionar, divertiu-se ao falar de situações engraçadas, deu detalhes,
confundiu épocas, usou metáforas, numa narrativa muito rica e muito própria dela.
Algumas falas de Dona Luzia ficaram como enigmas, os quais só pude desvendar ou
tentar compreender na hora de transcrever o que ela havia dito. Como foi a primeira
entrevista que fiz, fiquei muito impactada com suas declarações e por perceber o que
daquela história do passado se destacou como fatos importantes para ela.
Minayo (1993) pontua que todo pesquisador deve ser um curioso, um “perguntador”
e que essa qualidade deve ser exercida o tempo todo no trabalho de campo. No caso de
Dona Luzia, não adiantava fazer perguntas. Ela tinha algo a dizer para mim ou para um
suposto público do “filme” que eu estava fazendo. Ora ela conversava comigo, como se não
existisse a câmera, ora falava sobre mim, como se dirigisse a outra pessoa: “Daí chegou a
Dona Edith...” Ela se dirigia a mim de diversas maneiras: “Você lembra”; “Edith, minha
amiga”.
O que chamou minha atenção em sua fala foi o fato de ela hoje assumir a postura de
uma pessoa que precisa de ajuda, o que se explica pela idade avançada e pelos problemas
que enfrenta. Até poucos anos atrás ela não falaria isso diretamente para mim nas minhas
visitas, pois preferia brincar, contar estórias engraçadas e fazer de conta que tudo estava
bem. Se precisasse de ajuda, me enviaria uma cartinha, sempre muito bem escrita, para
pedir algum auxílio para comprar remédio ou material para trabalhar depois que tivesse me
ausentado.
Identifico em todas as atitudes de Dona Luzia uma busca pela preservação de sua
dignidade. Diante da situação em que ela se encontra hoje, não é mais possível disfarçar as
dificuldades, das quais ela fala em vários momentos, mesclando aspectos da realidade atual
com as memórias dos tempos passados, mas mesmo assim sempre retomou, ao longo de
sua fala, uma postura positiva.
Para Dona Luzia, o início do trabalho com artesanato ocorreu quando participou de
um grupo de mães, proposto por uma das médicas e pela assistente social do hospital da
Organização de Saúde do Estado de Goiás (Osego), Heloisa Manzano e Marta Campos,
respectivamente, integrantes do grupo que, na época, estava criando a Comsaúde, anterior,
portanto, à nossa chegada a Porto Nacional. Essas referências ajudaram-me a inserir o
trabalho que iniciamos após a nossa chegada num contexto que havia sido criado alguns
anos antes.
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Dona Luzia relembrou:
Começamos lá na Osego, antes era SESP, do Dr. Doris, minha mãe era parteira
junto com ele, à noite na rua, porque naquele tempo não internava. Dr. Eduardo
chegou e Dona Marta de Dr. Pedro nos pegou e nós fez uma reunião de baixo dos
pés de manga. (Dona Luzia, 2013)

Achei interessante a expressão “nos pegou e nos fez uma reunião”, porque mostra
como ela se sentiu ao ser convocada para participar de uma reunião: da forma passiva do
início, a relação foi mudando. Reunir-se passou, ao longo do tempo, a ter um sentido muito
forte de união, e nas conversas informais sobre o passado as reuniões são citadas como
momentos que trazem saudades.
A sequência de associações que Dona Luzia foi fazendo trouxe à tona o fato de ela ter
sido filha de uma parteira, o que eu não sabia. Ela se refere a diversas mulheres, inclusive a
mim, lembrando que estávamos gestantes ou que havíamos ganhado filho na época, uma
observação que nenhuma outra pessoa havia feito.
Dr. Eduardo chegou, Dra. Heloisa gestante do primeiro menino. Dr. Eduardo tomou
de conta e Dona Marta do Dr. Pedro nos pegou e nos fez uma reunião debaixo dos
pés de árvore que tinha no SESP.
Daí nós fazia aquela reunião e ela perguntou o que nós queria fazer porque todas
as mães sofria com seus filhos sem saber o que no mundo fazia. Aí botou nós pra
trabalhar de artesão.

Ela disse que “as mães sofria com seus filhos sem saber que no mundo fazia”. As
mulheres tinham dificuldades para garantir a alimentação mínima aos seus filhos e existiam
programas sociais do hospital que distribuíam uma cesta básica a algumas mães
especialmente necessitadas.
Começamos em costura, Dra. Heloisa pegava aqueles pedaços de saco que ela
comprava e botou nós na Comsaúde pra nós costurar, fazer aqueles bordados. Vez
que ela chegava e nós achava muito engraçado que ela dizia bem assim: “Se esse
pontinho fosse ali, ele ficava mais bonitinho”. Aí nós sorria, né? Nós tem que botar
esse pontinho onde a Dra. Heloisa falou que era pra botar esse pontinho. (Dona
Luzia, 2013)

Ela se diverte quando conta das dificuldades que as mulheres encontravam para fazer
o bordado, admitindo que, se elas eram desajeitadas no início, essa situação foi superada
em pouco tempo. Sem ter sido perguntada, ela define a relação com a médica: “Mas ela não
era nossa chefa, ela era nossa pessoa maravilhosa que nos encontrou, nós no monte e fez de
nós gente, alembrar que nossa vida tinha que ter reunião”. Essa fala mostra a situação em

125

que Dona Luzia se encontrava e como ela se sentiu superando as dificuldades pela
“assumência” da vida, uma possibilidade que a união entre as pessoas e o apoio da equipe
de saúde abria.
Para Dona Luzia, foi aí que teve início o trabalho com artesanato. Ela participou de
um grupo que se reunia no terreno do hospital local, alguns anos antes de chegarmos. Ao
longo de seu depoimento, ela confunde a sequência de alguns acontecimentos, construindo
uma versão do que ocorrera antes e depois segundo o que ficou em sua memória,
mostrando que os eventos eram mais importantes do que a sua datação.
Então nós comecemos pela costura fazendo e vendendo e depois fomos fazer umas
hortas. Daí chegou o Dr. Merval com a família e a mulher gestante do primeiro filho
também. Aí quando nós fazia essas coisas ia vender, vendia roupa e os trem que
nós fazia.
Mas andando mais na frente chegou Dona Edith, Dona Edith gestante do primeiro
menino, mas Deus, como eu tava feliz que tudo chegava com a criança pra ganhar
na minha cidade, que eu tinha conhecido de 56, que eu conheço: Porto. Então ela
foi ficar perto de nós. Na Rua do Buracão que ela ficou, que ela ganhou o primeiro
menino, muito lindo.

Quando Dona Luzia fala sobre as mulheres que “chegava com a criança pra ganhar”,
estranhei de início o destaque que ela deu para esses fatos. Depois associei sua fala ao fato
de ela ser filha de parteira, pois deve ter presenciado, ao longo se sua vida, muitos partos,
muitas vezes realizados na própria casa das parteiras.
Encontrei outro significado em sua fala, pois vi nela a percepção de que mulheres
com as mais diferentes origens sociais e geográficas se igualavam ao terem seus filhos na
cidade onde ela já morava há mais tempo. Em outro momento, ela disse que visitou duas
das médicas no hospital onde elas estavam internadas, na condição de pacientes, o que
mostra uma proximidade e cumplicidade com as profissionais, construída aos poucos. Essa
era uma situação nada comum para uma mulher que havia se sentido como uma das mães
“que sofria com seus filhos sem saber o que no mundo fazia”.
Posteriormente, Dona Luzia pula para um período em que já existia o trabalho que
levou à criação da Associação dos Artesãos e Artífices:
Ganhamos a casa, nós todos, na reunião, recebemos de presente a casa da reunião,
muito bom, pois é. Eu ainda tenho um papel velho dos primeiros preços que nós
vendia os objetos. Nós fomos em Porto Velho [Goiás Velho], nós teve lá, com a
Dona Edith, nós teve em Goiânia, com a Dona Edith, nós fizemos passeio no
Lageado, com a Dona Edith. Dona Edith foi mais nóis, pois é.
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Ao dizer que “ganharam de presente” a casa de reunião, Dona Luzia refere-se à loja
criada no prédio do antigo colégio das Irmãs Dominicanas, que passou a ser a sede da
Comsaúde, conforme visto no capítulo anterior. Sua fala mostra que o grupo de artesãos se
sentia à vontade nesse espaço, considerando-o seu.
Ela disse ter ainda um papel antigo com os preços dos objetos, o que mostra o
quanto a comercialização das peças era importante para ela que guardou durante tanto
tempo uma lista de preços da “Feirinha”. Dona Luzia lembra-se logo em seguida, e realça por
diversas vezes ao longo de sua fala, da importância que tiveram as viagens e os passeios que
fez. Imagino que ela pôde fazer essas viagens em um período em que sua mãe ainda estava
viva e podia cuidar de seus filhos. Viajar e passear eram atividades quase impossíveis para
uma pessoa na situação dela, e pertencer ao movimento dos artesãos proporcionou-lhe
esses eventos raros.
Realcei no Capítulo 3 as viagens como uma forma de participação e intercâmbio com
outros artesãos, quase como uma metodologia de trabalho da educação e organização
popular proposta por nós. Vistas a distância por Dona Luzia, elas foram eventos que lhe
proporcionaram prazer e descontração, um lado que eu não havia mencionado em nenhum
dos meus escritos. Isso mostra que, nos relatórios e relatos, prevaleceram aspectos que
poderiam indicar a superação da pobreza, passando por um processo de maior
conscientização, e que o lado prazeroso da convivência não fazia parte dos critérios de
avaliação do trabalho.
Então recebemos a casa de presente, nós vivia com a trouxa em cima da cabeça pra
riba e pra baixo, fomos pra Comsaúde, que o Dr. Eduardo ficou com a Comsaúde e o
Sr. Marcos, aí ficou com a Comsaúde, ficamos na Comsaúde levando os trabalhos
de artesão, lá tinha o sindicato, tinha médico, e era a Comsaúde, todo mundo junto
unido, em nome de Jesus. (Dona Luzia, 2013)

Em seu relato do trabalho, ela junta novamente eventos que ocorreram ao longo de
alguns anos numa situação só. Isolo em muitos momentos minhas ações do aspecto coletivo
do trabalho, focando-me apenas nas experiências das quais posso dar testemunho, pois
acredito que, fazendo isso, a experiência torna-se mais comunicável. Porém, a participação
de Marcos Lotufo no processo de criação da Associara e nas viagens foi determinante,
mesmo que com o tempo ele tivesse assumido outra frente de trabalho. Nas memórias das
mulheres entrevistadas, não existe esse recorte e elas mostram o envolvimento de Marcos e
do médico Eduardo, presidente da Comsaúde, no acompanhamento do trabalho.
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Dona Luzia ultrapassa no tempo um período de mais de cinco anos para discorrer
sobre o Centro de Apoio ao Artesão, implantado mediante convênio entre a Secretaria de
Serviço Social e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. O projeto destinava-se à
criação de Centros Regionais de Artesanato em diversos municípios de Goiás, entre os quais,
Porto Nacional, e foi executado durante o governo de Henrique Santillo, quando já
morávamos em Goiânia. Também foi criado o Centro Estadual de Artesanato de Goiás, que
substituiu a loja de artesanato da Goiastur como centro de comercialização.
O fato de Porto Nacional sediar um dos dez Centros de Apoio ao Artesão mostra a
importância que a atividade adquiriu. O prefeito da época doou um terreno no Setor
Aeroporto, distante dos locais que os turistas visitavam e do centro comercial, onde
circulavam os moradores da cidade. Apesar de todos serem contra o local escolhido pelo
prefeito, não conseguimos demovê-lo de realizar o convênio com o Estado para a construção
do prédio nesse terreno. Os interesses dos principais destinatários do projeto não foram
levados em consideração.
O local escolhido era ao lado do Centro Social Urbano - CSU construído no início dos
anos de 1980, durante o governo de Ary Valadão. Oferecer à Associação dos Artesãos e
Artífices um local ao lado do CSU, mantido pelo governo, e tirá-la da sede da Comsaúde fez
com que a entidade ficasse mais perto de iniciativas governamentais. Víamos na época o
CSU como uma resposta à presença forte dos centros comunitários nos bairros. Dona Luzia
explica: “Até que ele deu pra nós uma casa de artesão pela chave, ele deu pra nós essa casa
pela chave com dois funcionários, um era guarda e a outra da venda, pra dar preço nas
nossas coisas”.
Quando ela diz que a vendedora deveria definir os preços dos objetos, está se
referindo a seu caso específico no tempo atual, em que outras pessoas levam suas bonecas
até a loja. Conforme Dona Luzia, ela deixa a cargo da funcionária dizer quanto valem suas
peças. Na minha época, os próprios grupos é que definiam os preços em reunião, o que
resultava em listas com valores reajustados e aprovados regularmente, em função da alta
taxa de inflação. Em nenhum momento cabia às vendedoras definir os preços. Por outro
lado, os objetos de pano de Dona Luzia não tinham como entrar nessas listas, porque suas
peças variavam muito de tamanho e do tempo empregado em seus feitios. Naquela ocasião,
ela criava personagens e verdadeiros cenários com suas bonecas de pano: com o talo do
buriti, ela fazia canoas, casas e oficinas, nas quais as bonecas representavam cenas da vida
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no campo. Hoje ela mantém uma produção de bonecas e de cavalinhos de pano, e de vez em
quando surpreende com uma produção nova, por exemplo, as galinhas d’angola que fez
recentemente, inspirada por um tecido “de bolinha” que alguém lhe deu.
Quanto mais Dona Luzia foi enfrentando problemas decorrentes da idade e da saúde
precária dela própria e das filhas, mais evidente ficou sua dependência de ajudas externas
nos últimos anos.
Mas me sinto hoje aqui neste lugar uma triste desprezada [se emociona], porque
todos que me conhecem não tem condição de me visitar, mas no meio de duas
pessoas perto de mim, eu não boto uma panela no fogo nem pra fazer um chá pra
mim [recupera a voz e endireita o corpo].

Depois dessa fala emocionada, que mostra os problemas que vem enfrentando
ultimamente, Dona Luzia se reergueu como sempre faz, para assumir uma postura de
enfrentamento dos problemas:
Mas de artesão fui bem, fomos maravilhoso, pessoas delicadas, pessoas honesta e
unidos à família da Dra. Heloisa.
Então eu trabalhei neste serviço que foi aprendido com minha mãe no sertão, a
gente fazia de pano de algodão pra brincar com as amigas e colegas, nós brincava.
Comecemos eu fazendo e ainda hoje eu faço pra brincar, pra dar, pra divertir,
porque as forças todas não voltam mais, tá difícil.
Eu não ando pra lugar nenhum, Edith, minha amiga, eu não ando pra lugar
nenhum, só se uma pessoa me levar. As pernas não deixa eu andar. Não posso
varrer, por causa da poeira, tenho falta de ar, não posso mexer com fogo, com
fumaça, não posso lavar roupa, tudo meu aqui eu tenho que pagar. Se eu não tiver,
tenho que tirar na quitanda, um pacote de feijão, de arroz, pra pagar pra quem
faça as coisas pra mim.

Dona Luzia usou por diversas vezes a oportunidade de poder contar sua situação,
certamente por falta de pessoas em seu dia a dia com quem conversar. Ela interrompe essa
narrativa para voltar a fazer reflexões sobre a Associara e sobre aquilo que ela julga que eu
queira saber. Conta então que queria comprovar, com os papeis que guardou, mas não
encontrou naquele momento, “de onde nós viemos, porque nós viemos de muito longe”,
referindo-se ao longo tempo da construção desta história. Essa relação “tempo-espaço” é
muito clara para Dona Luzia: “Mesmo assim eu termino por aqui, porque não estou com os
papel na mão pra mostrar de onde nós viemos, porque nós viemos de muito longe, amigas e
amigas e amigas, eu gosto de Deus e de todo mundo”.
Em nenhum momento senti qualquer inclinação de Dona Luzia para expressar o tipo
de gratidão, misturada com submissão e subalternidade, muito própria de pessoas que se
sentem “assistidas” por outras. Percebi na sua fala uma dignidade inabalada, apesar de
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todas as dificuldades que enfrenta, e a compreensão de haver participado de uma
construção coletiva. “Agradeço muito e lhe dando valor do que você ajudou construir, Dona
Edith, você ajudou construir, que bem me conhece, do nosso valor do trabalho, da
brincadeira”, acentuou. Quando ela se refere a mim como uma pessoa que ajudou a
construir algo baseado no valor do trabalho das pessoas envolvidas, sinto que a fala dela
corresponde ao papel que eu queria desempenhar.
Sem que eu interferisse, Dona Luzia voltou à história da associação e contou sobre a
Feira dos Municípios, promovida pelo governo estadual na Praça Cívica, em Goiânia em
1978(?), e da dificuldade que teve. Inicialmente, imaginei que a dificuldade a que ela se
referia tivesse sido a de subir a escada que levava ao palco armado para o evento, por conta
de problemas com os joelhos. Só no momento da transcrição da sua entrevista e tentando
visualizar a cena, é que percebi que ela estava falando sobre as escadas do Palácio das
Esmeraldas, sede do governo do Estado. Ocorre que Dona Luzia nunca havia subido ao
segundo andar de uma casa, ainda mais ao de uma casa tão grande e com tantas portas.
Essa experiência, ela contou assim:
Como foi a história da associação? Nós fizemos um passeio, nós fomos em Goiânia,
lembra? Levando os trabalhos pra vender. Aí nós fomos e paremos lá no pé do
palácio da Dona Maria. A atenção fui eu que fui receber uns tal de dinheiro lá em
cima com medo que as pernas fazia assim [mostra as pernas tremendo] com medo
de subir e cair um pedaço da casa lá em cima e eu dizia que é o jeito que a moça
bonita quer. Aí fui assoviar, minha filha, eu não olhei a janela pra não ver o mundo,
com medo de ficar lá, e abre uma porta aí, essa ali, entra aqui e passa ali, mas é
medo que já passei.

Essas imagens tão vivas na memória dela são de um momento em que eu também
estava presente, mas sem que houvesse desconfiado que, para ela, subir as escadas e passar
pelos corredores do palácio fosse tão amedrontador.
Dona Luzia conta sobre outra viagem, dessa vez a Cidade de Goiás em 1977(?), em
forma de quadros, descrevendo situações que eu havia fotografado. Sua descrição faz
pressupor que ela estivesse comentando fotografias colocadas à sua frente, enquanto, na
verdade, elas estavam guardadas em alguma mala.
Nós fomos em Goiás Velho, ainda tenho foto de lá [fica muito animada], da
velhinha, sogra da “corujão”, eu tenho ela, lá dentro do ribeirão, lembra que nós
fomos lá no ribeirão, levamos os pratos pra lavar, tem eu bem pertinho dela assim
[mostra a postura], o ribeirão, direitinho, com as pedras direitinho, e nós lavando os
pratos, eu com a cabeça amarrada e as menina caminhando em riba das pedras e
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você em riba das pedras tirando fotos de nóis, tirando fotos de nóis, viu? Edith, nós
brinquemos muito, nós andamos, nós se alegramos.

Eu fiquei impressionada com a vivacidade com a qual ela contou esse episódio,
ocorrido há aproximadamente trinta e cinco anos. Posso imaginar que, nesse espaço de
tempo, ela raramente teve condições de viajar novamente, e que tenha olhado as fotos
tantas vezes que esses eventos permaneceram como muito significativos para ela. Porém,
quanto a mim, aconteceram tantas outras viagens em minha vida que essas lembranças
transformaram-se em apenas uma entre muitas outras.
Dona Luzia mudou mais uma vez de assunto e lembrou-se de como me conheceu:
Quando era uma vez, quando nós ia lá no grupinho, é lá no grupinho, e aí dona
Edith ficava lá. Assim que a Dona Edith chegou, nós não entendia Dona Edith e
Dona Edith não entendia nós. Nós falava e ela não entendia, ela falava e nós não
entendia. Nós explicava pra ela e ela não entendia e ela explicava pra nós e nós não
entendia. Nós ria dela e ela ria de nós. Daí a Dona Edith teve um estudo lá, não sei
como, deu pra falar, mas ela tinha um repórter, pra falar com nois, quando não era
o Sr. Marcos era a Dra. Heloisa ou Eduardo.

O nível de reflexão e compreensão de Dona Luzia impressionou-me por diversas
vezes. Muitas pessoas não compreendem a situação que se cria quando alguém fala outra
língua. O fato de ela se lembrar de que havia algum tradutor no início, “um repórter”, como
ela disse, e que eu tive algum estudo para aprender a língua, parece-me um pensamento
bastante elaborado.
Mudando de assunto de novo, Dona Luzia fala sobre o pagamento que acontecia na
Associação dos Artesãos e Artífices toda sexta-feira:
Então vamos fazer aqui o pagamento, toda sexta-feira tinha o pagamento, aí fazia
os pagamento. Tinha vez que recebia um cruzeiro, um cruzeiro e cinquenta
centavos, não era centavo, não, tostão, cinquenta tostão, e às vezes recebia três,
eh, mas era bom demais, tudo era alegre, tudo era satisfeito, todo mundo delicado,
graças a Deus, foi um bom começo pra minha vida e é um bom fim pra minha vida.

Quando Dona Luzia diz “então vamos fazer aqui os pagamentos”, foi como se ela
quisesse me imitar, usando sua veia teatral. Ao longo de seu “discurso”, ela fez uma
narrativa muito interessante, mesclando passado e presente, sem perder de vista o que eu
havia perguntado inicialmente. Sempre encerrava sua fala com uma reflexão, mostrando
que percorreu nesse relato muitos anos de sua vida até chegar ao momento atual.
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4.2 Dona Romualda, ceramista

Dona Romualda Fernandes Furtado nasceu no Ribeirão dos Potes e é viúva de Sérgio
Justino Furtado, um ceramista que fazia telhas e tijolos, além de cuidar de uma pequena
“roça” naquela comunidade. Na ocasião da entrevista, Dona Romualda estava com 80 anos.
Ela é uma senhora ainda muito dinâmica e lúcida, mãe de oito filhos, cinco homens e três
mulheres. Seu falecido marido, Sérgio Furtado, havia sido líder comunitário no antigo
vilarejo e assumiu uma forte liderança na Associação dos Artesãos e Artífices (Associara) e
também no bairro em que passaram a morar quando se mudaram para Porto Nacional,
vindos de Ribeirão dos Potes.
A entrevista com Dona Romualda aconteceu na sede da Associara, para onde fomos
juntas. Ela mora com filhos e netos, e, por isso, não teríamos um lugar calmo para conversar
em sua casa. A entrevista foi uma conversa muito tranquila, que durou cerca de quarenta
minutos. Parte dela foi aberta, e a outra, focada em determinadas informações que me
interessavam.
Diferentemente do depoimento de Dona Luzia, as indagações que fiz para Dona
Romualda fizeram surgir um diálogo, para que juntas pudéssemos nos lembrar do período
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do passado em questão. No relato baseado nos meus textos antigos percebi que conheci
Dona Romualda melhor a partir do momento em que ela veio morar em Porto Nacional.
Percebi, ao me referir ao Ribeirão dos Potes, que me faltavam informações mais detalhadas
sobre a vida naquele lugar. A visita que fizemos à sua casa em 1972 ocorreu quando tudo era
muito novo para mim e só me lembrava da situação específica da nossa presença em seu
local de trabalho. Iniciei a entrevista perguntando sobre o período em que a família se
mudou para a cidade de Porto Nacional e de como havia sido sua vida enquanto morava
naquele vilarejo. Ela disse:
Nós mudamos pra aqui em 1976, nós vendeu a chacrinha por pouco, quase nada,
baratinho, naquele tempo não sei se foi quinze cruzeiros, acho que foi. Aí nois, ele
comprou uma canoa, Sérgio foi e comprou uma canoa, o sustento era a canoa, ele
ia, pescava e vendia o peixe, aí comecemos trabalhar, ele não trabalhava no serviço
de cerâmica aqui, só lá no Ribeirão; fazia telha, alvenaria e tijolo, tijolo é um,
alvenaria é outro, fazia todas essas coisas lá no Ribeirão e eu fazia pote, meu
serviço só era pote. (Dona Romualda, 2013)

A mudança para a cidade colocou o Sr. Sérgio diante de um problema sério de como
sustentar a família. Na cidade, ele perdeu suas duas fontes principais de renda: a roça de
arroz, feijão e mandioca e a produção de telhas e tijolos. Homens não faziam objetos de
cerâmica utilitária como potes ou panelas. Perguntada sobre o número de pessoas que
faziam potes no “Ribeirão” Dona Romualda esclarece:
Menino, eu nem sei da quantidade, era muita gente que fazia pote lá, aquelas
mulhé, só as mulhé. O Sérgio trazia os potes na canoa, elas pagava ele e ele vinha
deixar os potes aí no Porto, tinha muita mulhé.
Vendia no Porto e vendia pro sertão também. Lá o pessoal da roça comprava muito
pote. Todo mundo só usava pote, aí comprava e levava pras fazendas, era pra usar,
era isso que nois fazia.
E aí quando nois viemo de lá pra cá, nós começou a trabalha, ele [Sérgio] começou
a fazer essas artes que ele fazia. Eu toda vida fazia, mas eu comecei esse negócio de
trabalhar em barro, eu tava com trinta e poucos anos, eu não sabia. Com trinta e
poucos anos ou quarenta, sei lá.

Lembro-me, aqui, da discussão sobre as classificações das diferentes atividades
artesanais. Percebo também que, quando Dona Romualda fala “das artes” que o Sr. Sérgio
passou a fazer, deixa subtendido que elas devolveram a ele a condição de cuidar do próprio
sustento e de encontrar um lugar na cidade. Vi um paralelo entre essa situação do casal e o
que Ana Mae Barbosa (2010) fala sobre a arte:
Relembrando Fanon, diria que a arte capacita um homem ou uma mulher a não ser
um estranho em seu meu ambiente nem um estrangeiro no seu próprio país. Ela
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supera o estado de despersonalização, inserindo o indivíduo no lugar ao qual
pertence, reforçando e ampliando seus lugares no mundo. (p. 99)

Penso que essa visão das potencialidades das diferentes atividades artísticas se aplica
de forma especial às pessoas que vieram do Ribeirão dos Potes para a cidade de Porto
Nacional. O trabalho com artesanato permitiu que se inserissem no lugar, que passou a lhes
pertencer. A seguir, perguntei a Dona Romualda, sobre o seu trabalho e ela contou como se
iniciou na arte de fazer potes:
Eu fazia, mas os potes eu fazia feio, feio demais. Eu falava: “Os outros todos faz um
trem bem feito, só eu não faço”. Aí depois eu fui treinando pra fazer lá no Ribeirão.
E depois que eu mudei pra cá que eu pratiquei mesmo pra fazer direito. E eles, elas
fazia diferente do que eu faço. Essa botija da boca fina assim [mostra um diâmetro
de cerca de vinte centímetros] fazia uma fiadona fina assim e ia enrolando, fazia
um sacrifício, enrolava e enrolava até ficar no tamanho que elas queria. Daí que
elas ia usar o sabugo, que daí elas iam alisar. Eu não, eu falei: “Vou fazer isso de
uma vez só”.

Percebi nesse relato um aspecto que eu desconhecia, pois imaginava que a tradição
de fazer potes tivesse permanecido o mesmo durante várias gerações. As mudanças técnicas
no trabalho de Dona Romualda lembram-me o que Zoy Anastassakis (2007) define como
elementos de um design. A autora, lembrando-se de Aloisio Magalhães, vê como uma
possível saída para o desenvolvimento do país “o encontro com sua cultura, com os fazeres e
as tecnologias geradas pelo homem simples, que ele [Magalhães] denominava de ‘prototecnologia’, tecnologia de sobrevivência ou pré-design” (ANASTASSAKIS, 2077, p. 89).
Uai, eu faço a tirada cumprida assim grossa e vou subindo com a mão, não preciso
fazer aquela perepitica fininha, já faço ela grossa que dá do tamanho da botija. A
panela também, eu já fazia o bojo e depois a boca.
Eu fazia mais rápido, eu fazia mais rápido do que elas, elas era difícil demais, depois
elas aprenderam comigo. Elas falava: “Desse jeito que você faz é mais rápido”. Eu
fazia mais do que elas, mas era desse jeito que elas fazia, o meu era mais rápido, eu
fazia mais do que elas. (Dona Romualda, 2013)

Bonsiepe (2011) discute o “enfoque conservador” que quer proteger o artesão contra
qualquer influência vinda de fora. Para ele, “essa postura se encontra ocasionalmente entre
antropólogos que rejeitam qualquer aproximação entre design e artesão, pois querem
manter o artesão em estado puro, imaculado e imune a influências contemporâneas”
(BONSIEPE, 2011, p. 63). A suposição de que o artesão preserva apenas as técnicas que
aprendeu é rebatida pela fala anterior de Dona Romualda.
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Ana Mae Barbosa (2010) também aponta a inovação como uma característica própria
do trabalho artístico, que, segundo ela, “desenvolve a percepção e a imaginação para
apreender a realidade do meio ambiente, desenvolve a capacidade crítica, permitindo
analisar a realidade percebida e desenvolve a capacidade criadora de maneira a mudar a
realidade que foi analisada” (p. 100). Os argumentos usados pela autora aplicam-se a
qualquer forma de arte, e as mudanças processadas por Dona Romualda em seu trabalho
mostram a proximidade com alguns dos elementos envolvidos nos processos criativos. Nos
grupos de artesãos surgem pessoas que buscam de maneira mais acentuada inovar
processos ou formas ou que têm mais curiosidade do que outras.
E lá nós trabalhava, pegava o barro, saía cedo, lá tinha um varjãozão limpo, só era
barro, era como daqui até no “Regional” [distante cerca de duzentos metros], só
era barro. A gente fazia um buraco na varjona, tinha um córrego que passava
assim, atravessava e panhava o barro, Luzia, Benigna, eu.
Não precisava cavar muito, era só tirar aquele capim em cima, tirava aquele capim
de cima e já era barro. Muito barro, ficou muito barro dentro da água depois, muito
barro. (Dona Romualda, 2013)

Nesse momento, Dona Romualda faz uma pausa para pensar. Quando disse “dentro
da água”, ela estava se referindo àquela abundância de argila que ficou submersa no lago da
barragem.
Assim que nós comecemos. Aí eu comecei, vim praqui, aí fizemos um forninho lá no
fundo de casa, pequeninho assim [mostra um diâmetro de cerca de oitenta
centímetros], fazia pecinhas pequenas e eu trazia pra porta do mercado. Depois
Sérgio falou: “Vamos fazer um forno grande”. Era pra poder fazer os potes e assar
nele, era grande, fazia pote, botija, jarro e vendia muito lá em casa. O Sérgio
buscava o barro na canoa, trazia nos sacos, mas era pesado demais.
(Dona Romualda, 2013)

Nessas lembranças, falamos de tempos distintos. A mudança da família ocorreu em
1976, enquanto a represa do rio Tocantins formou o lago entre 2001 e 2002, o que quer
dizer que a argila ficou disponível durante muito tempo.
Só recentemente entendi as circunstâncias da mudança da família do Sr. Sérgio de
Ribeirão dos Potes para Porto Nacional. Numa conversa informal que tivemos em 2014, na
casa de uma das filhas de Dona Romualda, sua filha Luzia Furtado contou, na presença da
mãe, que a família se mudou para Porto Nacional depois de uma “tragédia” ocorrida em
Ribeirão dos Potes. Dona Romualda não quis falar sobre isso, mas a filha insistiu e contou
que os “capangas” de uma empresa paulista que comprou uma área vizinha queriam tirá-los
de sua terra, fazendo muitas ameaças. Nesses confrontos, alguém foi ferido a faca, e apesar
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de ninguém ter morrido, a família resolveu se mudar. Outras famílias, no entanto,
permaneceram morando no local por mais algum tempo, mas depois, uma após a outra foi
se mudando também. Todavia, desconheço as circunstâncias dessas mudanças.
Esse lugar que eu estou falando, dessa vargem, era longe do rio, trazia os sacos de
barro nas costas, era muito longe. Ainda buscamos umas duas vezes na canoa,
depois falamos: “Vamos pagar um carro”, e aí Vicente Gomes falou: “Nossa, vamos
buscar de carro, eu tenho um carro grande, vocês pega o barro e eu busco pra
vocês”. Aí o Vicente pegou. Depois outro falou: “Cês quer pegar, eu busco lá pra
vocês”, o Sr.Gonzaga, foi lá e buscou. Daí não fomos mais de canoa, só de carro.
(Dona Romualda, 2013)

Eu não sabia que outras pessoas contribuíram para o transporte de argila, só me
lembrava dos transportes que a Comsaúde fazia, depois que a entidade pôde adquirir um
caminhão, com recursos de financiamento externo de projetos. Os fatos narrados mostram
que a família estava bem relacionada na cidade, uma vez que a olaria artesanal que
mantinham em Ribeirão dos Potes era uma atividade econômica importante, pois fornecia
grande parte do material de construção da cidade. Dona Romualda continou sua narrativa:

Depois nois mudou, fez aquele galpão no fundo do colégio e trabalhamos lá um
bocado de tempo. Lá o Sérgio ensinou outras pessoa, ensinou o Zé Ribeiro, ensinou
outras, tinha um bocado de pessoa, muita.
Albertina aprendeu com ele, a Maria não sabia, aprendeu com nois lá, aí pusemos a
Maria, aquela Nilde, ela hoje trabalha com Colégio Dom Pedro, essa aí também
nois ensinou, ela sabe fazer também. Eu ensinei ela, ela sabe fazer pote, botija. Mas
ela fala que ela agora já esqueceu, eu falei: “Não pode ser, só se o juízo for ruim”,
porque ela aprendeu mais nois. Umas outras mulhé um bocado de mulhé aprendeu
bem ali no Dom Bosco.

Na minha lembrança, só o Sr. Sérgio havia sido o professor de cerâmica, e achava que
Dona Romualda teria assumido essa função só depois que ele faleceu. Ela enumerou uma
grande lista de nomes que aprenderam a fazer peças de cerâmica com ela. Em sua fala se
referiu por diversas vezes a seus diferentes conceitos de avaliação da qualidade dos
trabalhos, inclusive os dela própria. Vejo nessa postura de zelar pela qualidade ao mesmo
tempo em que buscava inovar o trabalho, atitudes de uma pessoa dedicada à formação
profissional, mesmo que poucas pessoas tivessem assumido essa atividade de maneira
contínua. Dona Romualda citou a filha Luzelice como a pessoa que trabalhou durante mais
tempo com ela. Ela se tornou uma ceramista com características diferentes da mãe. Ela não
fazia potes e se dedicava principalmente a fazer vasos para plantas com formas muito
variadas, procurando sempre inovar. Luzelice só deixou de trabalhar como ceramista

136

quando se mudou para Rio Verde (GO), com o marido. Mesmo assim, nos últimos anos, ela
foi diversas vezes a Porto Nacional ajudar a mãe a realizar encomendas grandes. Por isso,
perguntei-lhe a respeito da formação da filha.
A Luzelice começou quando tinha 16 anos, toda vida ela fazia, mas ela fazia aqueles
trem feio, lá no fundo do colégio, fazia trem feio, não dava pra vender.
Daí você falava: “Pode deixar aí, nós paga você”. Daí ela ficava alegre demais, vige,
ela ficava alegre demais, aí ela tava vendo aquele dinheiro, e ela ficava alegre
demais. Depois ela foi indo, foi indo, foi caprichando e ela faz bom. Hoje em dia faz
bom. Mas foi a única que ficou trabalhando mais nois foi ela. A Luzia fez, mas
largou, a Tereza também foi nois que ensinemos. Aquele menino Gildázio, ele fazia
umas esculturas muito bonitas, foi nois que ensinemos, ele hoje trabalha no banco.
Ele fala que nunca esqueci meu trabalho que vocês ensinou. (...) A Generosa só fazia
panela, botija, essas coisas que a Generosa fazia, mas essa aí não foi nós que
ensinou, ela já sabia. Agora, Zé Ribeiro [marido dela] não sabia não.

Perguntei para Dona Romualda de como se lembrava das peças que o Sr. Sérgio fazia.
Sérgio fazia aqueles boi, vaca, escultura de mulher, homem, tudo, macaco, veado,
esses trem tudo ele fazia. Todo tipo de pássaro, pavão, jacu, mutum, ema, seriema.
Ele fazia todo tipo de pássaro. Ele fazia as garrafas muito bem feitas, panela de
ferro de alcinha de lado, no tempo que eu enxergava eu fazia, mas agora não faço
mais não. E depois pra pegar esses trem pequenininho, minha paciência não dá pra
isso não. Ele não, ele fazia panela de alça e de pezinho. Até hoje tem uma peça dele
que Luzelice guardou e ela disse: “Quando tiver um mercado aí, vou levar as peças
que meu pai fez”.

As peças de Sr. Sérgio eram muito variadas e diferenciadas. Elas mostravam uma
criatividade individual muito grande, o que o diferenciava do grupo. O pote era a peça
utilitária que expressava uma tradição coletiva, porque sua forma seguia um padrão que o
distinguia dos potes de outras localidades. Por outro lado, mesmo que os potes tivessem um
determinado formato, que era seguido por todas as mulheres, eu conseguia perceber quais
haviam sido feitos por Dona Romualda e quais por Dona Generosa, outra ceramista muito
atuante do grupo, observando leves diferenças da curvatura do bojo das peças
Depois desse histórico pessoal, eu queria saber de Dona Romualda como o início da
Associação dos Artesãos e Artífices ficou marcado em sua memória. Ela respondeu:
Como foi que começou a Associação dos Artesãos? Nesse tempo que eu falei pra
senhora que nós trabalhava lá em casa, começou a Luzia, a Luzia de Bitã, cê sabe?
A Luzia das Bonecas, ela fazia as bonecas e eu fazia os trem de barro e ela ia lá pra
porta do mercado. Ela falou: “Eu levo suas peças e minhas bonecas”. Ela ia mais um
menino meu, o que morreu. Ela ia mais ele e vendia tudo. Foi assim que nos
comecemos. E depois foi começando, foi juntando e daí foi o tempo que ganhemos
esse lugar aqui.
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Percebi que as diferentes memórias se mesclaram e a perguntei como ela se
lembrava do período quando a loja da associação ainda funcionava no prédio da Comsaúde
e ela disse:
Não, nós levamos pra lá, muitos anos, levava pra Comsaúde, sabe, era a “Feirinha”.
A “Feirinha” na Comsaúde. Aí nós fazia, levava pra lá, eu cansei de levar na cabeça
aquelas bacionas de peça, não era? Eu levava uma, a Luzelice, outra. Sérgio levava
na carroça mesmo, levava lá pra Comsaùde.

Pude ver que a distância do tempo fez com que a importância da Associara tenha se
resumido, para Dona Romualda, aos diferentes locais onde ela podia vender suas peças. Ao
perguntar como era feita a venda de suas peças na “Feirinha”, a primeira loja da associação,
ela respondeu:
Lá era bom pra vender, moço, cê não vê que toda sexta-feira nós tinha nosso
dinheirinho. É, toda sexta-feira cê mandava um envelopinho lá, pra nós lá no
trabalho que nós tava. Toda sexta-feira nós tinha o dinheiro de lá, lá era bom pra
vender. Lá na “Feirinha” era bom pra vender e essa sala era cheia, não era? Cheia
de tudo quanto trem. Tinha tudo quanto é peça, tinha lá na “Feirinha”. Foi muito
bom quando trabalhamos lá, nós começou lá. Nós comecemos por os trem foi lá.
Depois não sei em que tempo foi, quanto tempo passou que veio pra cá.
Acho que isso já foi uns dez anos depois, ficamos uns dez anos lá na “Feirinha”. E
quando nós ganhou essa casa aqui, todo mundo achou ruim. “Não, na ‘Feirinha’
ganhava mais, na ‘Feirinha’ era melhor, agora foi lá pra riba, um lugar longe que
ninguém quer, foi atrapalhar, na ‘Feirinha era melhor.” Tudo mundo falava.

Quanto à mudança da loja da associação para outro bairro, Dona Romualda pensa
diferente de Dona Luzia. Enquanto esta entrega suas bonecas para outra pessoa vender, não
acompanhando de perto o movimento das vendas na loja, Dona Romualda fez da sede atual
da Associara seu local de trabalho, apesar de por lá passarem poucas pessoas. Assim como
Dona Romualda, todas as pessoas com as quais conversei lembraram que sexta-feira era o
dia de pagamento na “Feirinha”, quando o dinheiro das vendas era repassado aos artesãos,
criando uma rotina semanal.
Quando perguntei pela Aldair, que havia sido coordenadora da associação, Dona
Romualda ressaltou sua importância para a comercialização dos produtos:
Ela foi uma pessoa muito boa pra nós, ela foi uma coordenadora muito boa, sem
defeito, ela ajudava muito nós, quando tinha dinheiro e quando não tinha ela
falava: “Não, Dona Romualda, eu arrumo pra senhora”. Comprava as peças e
vendia, fazia viagem.

Ao dizer que a Aldair “arrumava” dinheiro, Dona Romualda refere-se ao fato de a
Associara ter recorrido muitas vezes a empréstimos com a Comsaúde. O fato de os artesãos
entenderem que a associação comprava e vendia peças deve-se à forma de seu
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funcionamento, que se aproximava mais com o de uma cooperativa. As peças eram
entregues mediante um recibo, que chamávamos de “vale”, e cada artesão tinha uma ficha
onde o valor de seu trabalho era registrado.
Abordei também na entrevista as viagens que os artesãos fizeram a outras cidades.
Dona Romualda contou:
Fomos pra Brasília, viajamos pra São Paulo, viajamos pra Goiás Velho. Pra Goiânia,
nós fomos muitas vezes, fomos na Feira Hippie mais a Aldair, eu lembro, teve
aquela representação dos folião, cê lembra? Sempre foi muito bom nas viagens
com a Aldair.
Em Goiás Velho foi muito bom, encontremos as mulher de lá que trabalhava de
cerâmica, foi bom demais daquela vez, e você vê, elas vieram até nois, elas veio. E
as peças delas eram muito bonitas, as peças. Eu sei, quando trabalhamos mais a
Aldair foi muito bom, foi muito bom...

A Associação dos Artesãos da Cidade de Goiás foi registrada oficialmente dois anos
antes que a de Porto Nacional, mas já trabalhávamos de forma semelhante, apesar de nossa
entidade ainda não estar formalizada à época. Depois do contato com os artesãos
vilaboenses, Dona Romualda começou a fazer algumas de suas peças em tamanhos
diferentes e formando conjuntos, com uma peça se encaixando na outra, de forma parecida
com a que havia visto em Goiás Velho. Ela contou para as pessoas que estavam no local
onde a entrevistei que eu teria dado essa ideia a ela. Na minha lembrança, porém, a
inspiração dela veio dos trabalhos da Cidade de Goiás.
Perguntei a ela como ela via o fato de se dedicar ainda à cerâmica até aquele
momento e ela disse:
Trabalho e ainda tenho vontade de trabalhar, ainda vou trabalhar, nunca perdi a
vontade de trabalhar. Eu gosto mesmo desse trabalho aí, porque eu não sei fazer
crochê [ri], eu não sei fazer crochê, não sei costurar, não sei fazer renda, só sei fazer
meus trem.

Vendo a satisfação e determinação na fala de Dona Romualda, lembro-me de uma
expressão de Paulo Freire (1969, p. 43):
A partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e de
estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu
mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizá-la. Vai acrescentando a ela algo
de que ele mesmo é o fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz
cultura.

Perguntei a Dona Romualda como ela via o fato de ser muito conhecida na cidade
hoje.
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Sou! Ih, trem velho assim, o povo conhece demais! Aqueles velhos de antigamente
daqui eu também conhecia todos. Hoje eu tô assim, não enxergo bem, não conheço
quase ninguém.
Mas as pessoas sabem que eu faço cerâmica, muita gente sabe que eu faço, faz
encomenda! Agora que eu fico mais assim, fico por aqui, mas de primeira tinha
muita encomenda, tinha tanta encomenda que eu não dava conta. Um tempo
tivemos uma encomenda de 150 peças. Eu e a Luzelice fizemos, ela veio e fizemos,
era muita peça, fizemos, até de noite trabalhamos, o dia era muito corrido, muito
pequeno pra dar conta. Teve uma outra mulher, era compradora nossa, ela era de
Goiânia e mudou pra Palmas, ela comprava muita peça nossa, fazia encomenda,
muita, fazia aquelas encomendas grandes, a Luzelice e eu fazia.

Indaguei também sobre uma situação da qual tive notícias, mas que não presenciei,
relativa à ida de uma designer colombiana a Porto Nacional para dar apoio específico na
parte de cerâmica. Ela contou sobre este fato:
Foi curso que ela deu aqui. Ela era da Colômbia, ela veio nos ensinar, acho que a
única que aprendeu foi a Luzelice.
Ele falava: “A senhora, Dona Romualda, a senhora não precisa de aula, a senhora é
a única que pode dar aula, porque as peças da senhora não pode mudar, suas peças
são muito bem feitas, muito bem acabadas, a senhora tem que ficar no seu
trabalho, todo tempo”.

O que Dona Romualda chamou de “curso” foi a contratação, pelo Sebrae, da designer
colombiana para prestar uma consultoria e proporcionar um aperfeiçoamento do trabalho
dos artesãos em poucos dias, realizados por volta do ano de 2000. No próximo capítulo
voltarei a falar desse programa no conjunto de políticas públicas para o setor do artesanato.
A aula que ela deu pro pessoal foi muito boa, muito boa mesmo, ela sabia mesmo.
Depois ela falou: “Agora eu quero que a senhora dá aula pra mim”. Ela só demorou
três dias e depois falou: “Agora quero pegar umas aulas com a senhora”, e eu
ensinei pra ela. Todo dia meio-dia ela vinha cá e eu ensinei pra ela. E depois ela
ligou e disse que aprendeu, que aprendeu fazer as peças minhas. (Dona Romualda,
2013)

Diante desses três dias que a designer ficou em Porto Nacional, volto ao
comprometimento a longo prazo com as comunidades postulado por John Thackara (2008).
Como Dona Luzia havia falado espontaneamente da nossa chegada a Porto Nacional, vindos
da Alemanha, fiz a pergunta a Dona Romualda de como ela se lembrava desse episódio.
Quando conheci vocês, não sei se você lembra, eu trabalhava mais Marcos [Lotufo]
aonde hoje é a AABB [ri], eu trabalhei mais Marcos. Ele queria começar a fazer
cerâmica e tinha dificuldade. Daí eu vim lá do Ribeirão, eu vinha de lá do Ribeirão,
vinha pra ajudar ele.
Fizemos um forno, no forno o Sérgio deu uma ajuda pra ele lá e eu vinha lá do
Ribeirão fazer uns potes, ainda queimemos uns potes lá. Queimemos!
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Mas não foi pra frente, e o barro era ruim, é, o barro era ruim, Marcos pegou barro
no Ribeirão Manduca aqui, ele pegou este barro, lá, um barro ruim. Mas eu mais
Marcos fizemos lá, tinha um bocado de gente que queria fazer, mas só mesmo nós
dois que fizemos e nos queimemos, só deu uma queimada também, o barro não
prestava não.

Marcos Lotufo gosta de contar essa experiência, que não deu muito certo, porque
não estava acostumado com a argila simplesmente tirada do solo. Na Alemanha usávamos
argila preparada por um técnico, feita especialmente para cada tipo de uso. O Sr. Sérgio
conhecia a qualidade da argila de outra forma: ele encostava o barro na língua, sentia sua
composição e dizia se era bom ou não, e para qual tipo de objeto era apropriado. Eu
comentei essa lembrança com ela.
Era, ele fazia assim [mostra como colocava na boca] e falava: “Esse aí não é bom,
Marcos” [ri], e o Marcos falava assim: “Como que você sabe que não é bom, você
não tá comendo ele?” Ele dizia que só encostando na língua ele sabia se era bom.
Eu não tinha essa experiência. Eu faço ir lá e olhar, se tiver bom, bom, se não tiver,
não. Uma coisa que eu sei. Quando vou pisar o barro, só olhar o que tá pisado, sem
eu pegar nele eu sei que ele tá bem pisado.

Essa situação retrata bem as dificuldades que tivemos quando fomos convidados a
dar cursos de artesanato ainda no ano da nossa chegada. Tínhamos estudado a história e as
técnicas de diferentes ofícios no Centro Técnico da Universidade de Kassel, mas éramos
sempre assistidos por profissionais experientes e tínhamos à nossa disposição equipamentos
como forno elétrico e maquinário. Não estávamos preparados para lidar com outras técnicas
e materiais como os que encontramos na região de Porto Nacional. O Centro Técnico da UniKassel mantém até hoje uma integração entre ateliês de projeto de design e oficinas muito
bem equipadas para a execução prática de trabalhos, com profissionais qualificados
tecnicamente para assistir professores e alunos e para executar projetos conjuntos. Essa
organização assemelha-se muito à integração feita na Bauhaus entre o “mestre da arte” e o
“mestre do ofício”.
Experimentei dificuldades semelhantes ao ministrar um curso de marcenaria para
adolescentes, promovido pela LBA também no ano da nossa chegada. Em uma carta para
meus pais, eu dizia que não me sentia suficientemente preparada para essa tarefa e que por
sorte tinha ao meu lado um marceneiro experiente, que, apesar de não saber fazer um
desenho técnico, tinha domínio sobre o maquinário velho da oficina onde seria ministrado o
curso. Foi essa experiência que nos fez, entre outras razões, optar por indicar os próprios
artesãos como professores dos cursos descritos no capítulo anterior.
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Perguntei a Dona Romualda de quem haviam sido as principais pessoas à frente do
movimento dos artesãos. Ela respondeu:
Quem começou eu nem estou lembrado direito, cê sabe, eu nem tô lembrando
mais, mas pra mim tudo, bom, todos eram importantes no nosso trabalho.

Eu imaginava que Dona Romualda fosse se lembrar do grupo que formou a comissão
de artesãos e que participava mais de perto da administração, mas ela mostrou, em sua
resposta, que não fazia distinções das pessoas pelas funções que ocupavam. Lembramos
uma quantidade grande de nomes de antigos sócios, entre os quais mereceu destaque
especial Dona Benedita, que acompanhou Dona Romualda nos últimos anos na sede da
associação.
Agora, pra tecer, só tem a Benedita, só sobrou ela e eu na cerâmica. Só sobrou eu
mais a Benedita. Do trabalho antigo só ficou eu e a Benedita. Esse tempo nois
trabalhava muito aqui, era muito bom. O tempo que cê mexia com nois foi bom
demais. Foi bom. Posso falar que foi muito bom o tempo de você e de Aldair foi
muito legal pra mim. (Dona Romualda, 2013)

Nesse momento chegou Nereu, na época presidente da Associara, e falou: “Dona
Romualda costuma dizer: ‘No tempo em que eu era viva’”. Dona Romualda respondeu-lhe:
“Essa

aí trabalhou mais nois, ela era jovem, agora ela tá que nem eu”. O encerramento da

fala de Dona Romualda é interessante, pois mostra que a idade nos iguala de certa forma.
Dona Luzia colocou as mulheres “de fora” como iguais na condição de mães, e Dona
Romualda percebeu que temos em comum, agora, uma idade mais avançada, uma condição
que nos aproxima.
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4.3 Dona Teodolina, tecelã

A terceira entrevista fiz com Dona Teodolina Limeira da Silva. Ela mora na mesma
casa de quando a conheci, no Jardim Querido, mas a rua hoje é praticamente só de comércio
e muito movimentada. No fundo da casa, seu marido, que é pedreiro, construiu quartos de
aluguel e de hospedagem. Na casa da frente moram ela, o marido e o único filho, adotado
logo após seu nascimento, e a mãe biológica dele, uma mulher tranquila, mas alheia ao que
acontece ao seu redor. Ela foi acolhida junto com a criança, por depender totalmente de
cuidados de outras pessoas.
Dona Teodolina é uma mulher com 78 anos, uma pessoa que faz reflexões muito
lúcidas e que conta sua história de vida com muitos detalhes. Ela ainda faz peças de crochê e
coloca-as à venda na loja da Associara, pois tecer seria muito pesado para ela.
Minha conversa com ela foi uma entrevista aberta, fiz algumas perguntas para
compreender melhor fatos narrados durante sua fala. Comecei perguntando-lhe sobre como
havia começado a trabalhar com tecelagem.
Foi precisando, lá em casa. A primeira coberta que eu vendi, que eu fiei e teci foi
com onze anos. Eu era levezinha, não podia pisar as “pisadeiras”, ficava em pé e
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pisava com os dois pés numa só até passar a linha outra vez e daí minha irmã Altair
ia lá e ajudava um pouco e depois deixava eu de novo até que teci tudo, mamãe
costurou a coberta. Daí vendeu a coberta e deu pra comprar um pano pra fazer um
vestido para mim e um quilo de café pra minha mãe, era um pano de cor geral, não
sei como chamava... acho que era voal, era voal. Era um vestido de festa! Minha
irmã que fez o vestido, eu lembro até o feitio, ficou curto demais logo, em poucos
dias, porque eu tava crescendo muito.
De lá pra cá é assim, não teve mais jeito, era fiando, tecendo, fazendo cobertas,
“cochinil”, rede, o meio de vida era esse. Lá não tinha esse negócio de costura, era
pouquinho, porque tinha pouca gente lá no sertão. Mas as cobertas eram boas para
vender. O cochinil, os homens que tinham cavalo queriam ter um cochinil. (Dona
Teodolina, 2013)

A experiência vivida por Dona Teodolina na roça era muito comum entre pessoas de
regiões isoladas. Aloisio Magalhães disse, em uma palestra proferida em 1976, que “no
contexto brasileiro, em pleno século vinte, convivemos com situações que poderiam ser
localizadas em qualquer um dos séculos anteriores”. É essa a sensação que me passam os
relatos de Dona Teodolina sobre como era a vida no campo cerca de sessenta anos atrás e
que me fazem relembrar as situações que eu observava, ao chegar a Porto Nacional, em
visitas à periferia da cidade e à zona rural do município. Eu queria saber mais sobre sua
mudança da roça para a cidade. Dona Teodolina lembrou-se aos poucos sobre a mudança da
família para Porto Nacional:
Foi acabando lá, foi saindo, foi ficando oprimido lá com as fazendas pertinho da
gente, daí não deu mais certo lá, caçando meio de vida, de melhorar.

Essa expressão de Dona Teodolina mostra sua consciência sobre a expulsão de sua
família do campo pela impossibilidade de resistir no lugar e pela falta de condições de uma
vida digna.
Meu irmão veio primeiro, morava em Porto, daí mandou buscar nois; daí já só tinha
minha mãe e eu e um irmãozinho que morreu depois, já aqui em Porto. Chegamos
na rua da lavandeira ali, não, quando chegamos de muda lá do Maranhão
moramos no Taquaruçu, trabalhamos lá, tinha uma barragem da Santa Fé.
Passamos lá três anos e depois viemos pra cá e alugamos uma casinha na rua das
lavadeiras. Daí casei com Elias e viemos pra cá pra este lote e ainda hoje estamos
aqui. Moramos numa casinha de palha, que era pequena demais, pequena mesmo,
mas depois ele foi fazendo a casa. Foi em 1968.

Como Dona Teodolina havia falado antes da “precisão” e que trabalhava porque
queria poder comprar o necessário para ajudar em casa, quis saber se ela conseguia trabalho
em Porto Nacional.
Trabalhava de costura, ah, aqui era costura demais, fazendo roupa pro povo. Eu já
costurava lá na roça, eu aprendi costurar lá, depois costurava aqui, eu já costurava
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muito e ainda fiz um curso de costureira, eu tenho um diploma deste curso, uma
coisa da prefeitura, tinha um curso de costura e eu fui. Fui estudar, passei um
tempo fazendo aula.

Entre as mulheres moradoras do Jardim Querido, certamente Dona Teodolina era
uma exceção. Ter feito um curso profissionalizante e possuir um diploma era um diferencial.
Eu sabia que ela costurava, mas desconhecia o fato de ela ter feito um curso. Sobre o
período das primeiras reuniões realizadas para construir o centro comunitário a artesã
conta:
Eu ainda costurava. Eu ainda não tinha lembrado de fiar, não tinha tempo de fiar
mesmo e tecer eu tinha largado. Quando eu vim por aqui eu larguei a tecelagem. Lá
no Maranhão eu fazia muita rede, muita coberta, aqui não, aqui era só a costura.

Para conferir minhas memórias sobre a aproximação com os artesãos do bairro
perguntei como ela se lembrava daquele tempo:
Dona Edith, eu não sei como foi, foi falando, foi perguntando o que cada um sabia
fazer. Foi isso, perguntou o que cada um sabia fazer, na reunião. Eu sabia fiar,
tecer, fazer renda, crochê, eu descobri que esses trem tudo eu sabia fazer.

Dona Teodolina tinha domínio de diversas técnicas dos ofícios do algodão, dominava
todos os processos de transformar o algodão e a linha, enquanto a maioria das mulheres só
fiava ou só fazia renda. Foi essa diversidade de conhecimentos que lhe proporcionou mais
tarde possibilidades de integrar diversos elementos em suas criações em contato comigo ou
com suas clientes. Dona Teodolina conta sobre a retomada da tecelagem:
Eu não tinha mais tear, foi com auxílio de vocês que comecei. Os teares de mão, a
Comsaúde mandou fazer, foi fazer muitos, muitos mesmo.

Perguntei sobre as primeiras experiências de ensinar tecelagem a outras mulheres do
bairro. Dona Teodolina lembrou do tempo em que espalhávamos teares por diversas casas
do bairro:
Lembro, aqui em casa tinha um (tear) e a comadre Angelina, aprendeu aqui, ela já
morreu. Ela deu trabalho pra ensinar ela. Ela mandava me chamar qualquer hora,
às vezes eu fazia almoço e corria lá pra ajudar ela, pra endireitar o que estava
errado.

Perguntei a Dona Teodolina o que ela achava da sua arte e ela respondeu:
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Pra mim foi uma valência, naquele tempo eu trabalhei muito. Eu larguei a costura
pra ensinar as outras, eu queria que todas pudesse saber. Pra mim seria pra ganhar
um dinheirinho, pra comprar o café pra mim.

Fiz a pergunta mais no sentido do senso comum de arte, mas cabe aqui lembrar das
discussões em torno das distinções feitas entre arte e artesanato. Lembro-me também da
visão de Lina Bo Bardi sobre o artesanato citada por Adélia Borges (2011), já mencionada no
capítulo anterior, ou seja, o artesanato como uma “forma primordial de civilização primitiva
(não no sentido de ingênuo, e sim composta de elementos essenciais, reais e concretos)”
(BORGES, 2011, p. 35). Dona Teodolina representa essa civilização do campo, onde
elementos essenciais e concretos determinavam as atividades que precisavam ser
executadas.
Flávia Bastos (2010) aborda essa questão ao afirmar que,
frequentemente, a arte que existe em nossa vida cotidiana é invisível. No entanto,
quando a arte local é interpretada a partir de seu contexto, essa interpretação aciona
não só uma maior compreensão da arte em si, mas também uma análise crítica do
sistema de produção e dos valores nela refletidos. (p. 232)

Pude observar, com base nas análises dessa autora, que trabalhou em ambientes fora
da escola ou conectando a escola a contextos da comunidade, que as discussões atuais do
ensino das artes visuais e da cultura visual se aproximam da experiência vivida no passado.
Ver a tecelagem e os outros ofícios do algodão como arte popular, arte local ou tradicional
era natural para mim como práticas que refletiam valores estéticos tanto nos processos
produtivos quanto nos objetos resultantes. Enquanto a maioria das mulheres julgava o ofício
da costura muito superior às atividades de fiação, tecelagem e renda de bilro, Dona
Teodolina não demorou muito para abraçar a ideia de que estas “artes” poderiam ser
retomadas com o intuito de gerar renda.
Pude perceber nas entrevistas anteriores o valor grande atribuído aos locais de venda
do artesanato, em especial à “Feirinha” na sede da Comsaúde. A este respeito ela disse:

Foi iniciativa de vocês, do Dr. Eduardo e de você, da senhora, foi ensinando muita
coisa de vender, de saber vender, de ser artesão, saber esse nome de artesão, que
coisa era isso, meu Deus, eu não sabia.

Dona Teodolina lembrou se de um tempo em que as expressões artesanato e artesão
não eram conhecidos em seu meio. Depois que determinados termos são introduzidos e
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assimilados torna-se difícil retroceder ao tempo em que essas palavras não existiam. Eu me
lembrava desse estranhamento em falar de artesanato, percebendo que as pessoas não
estavam familiarizadas com este vocabulário. Todos os programas o usavam e não faria
sentido não acompanhar a linguagem usada oficialmente. O fato de Dona Teodolina se
lembrar de que ela aprendeu “ser uma artesã” me parece baseado numa reflexão bastante
significativa sobre seus encontros com um “outro Brasil”. Fazíamos, de certa forma, a ponte
entre os costumes locais e os externos a nível regional e nacional.
Outra reflexão interessante que vejo na percepção de Dona Teodolina de que ela
teria aprendido a vender seus produtos, o que envolvia calcular preços, e de se assumir
como uma categoria profissional que estava sendo introduzida naquela época. Essas etapas
de um processo de profissionalização realizadas ao longo daqueles anos, composto por
pequenas ações dentro de uma prática cotidiana parecem como reflexões de uma
retrospectiva. Dona Teodolina surpreendeu-me em sua fala por se lembrar de maneira clara
das diferentes formas de aproximação da nossa equipe da Comsaúde com os grupos
comunitários e das ações que levaram os artesãos a assumirem uma organização coletiva.
Dona Teodolina, que já demonstrou que valorizava o aprendizado ao fazer um curso
de costureira, mais uma vez destaca o que pôde aprender no trabalho que fazia. As
fotografias mostraram uma proximidade muito grande entre ela e Aldair, 24 e eu queria saber
mais sobre essa relação.
Aldair, oh meu Deus, eu ainda choro pela Aldair. Aquela teve paciência pra ensinar,
quem mais me ensinou foi ela. Eu não sabia de nada, ela me ensinou tudo,
preencher cheque, ler as coisas.
Foi ela que me ensinou. Ela vinha pra cá e me explicava como tinha que fazer, isso
faz assim... Eu chamava ela de professorinha, porque ela me ensinava tudo. Era
minha professorinha.

Muitos dos aprendizados aos quais Dona Teodolina se refere são do período em que
eu já estava mais afastada da Associara, o que mostra que uma formação continuada
iniciada nos primeiros anos de construção do projeto teve continuidade nos anos seguintes.
A importância do papel de Aldair fica evidente em todas as entrevistas. Percebi agora
de forma mais clara que dividir a coordenação com ela tornou minha presença de
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Aldair Gomes Carvalho, a quem me referi por diversas vezes, faleceu ainda muito jovem em 1992. Ela chegou
a se graduar em História e a atuar como professora. Vejo nas diferentes referências que faço a seu respeito
uma forma de homenageá-la e de manter sua memória viva.

147

estrangeira mais fácil. Eu tinha nela uma interlocutora importante, com quem eu podia
discutir e trocar ideias e ela, por sua vez, fazia a ponte com as mulheres dos diferentes
bairros de uma forma alegre e engajada.
A casa de Dona Teodolina fica próxima da atual sede da Associara. A polêmica sobre a
localização deste prédio se deu principalmente pelo difícil acesso para eventuais
compradores. Para ela a loja ficou muito mais perto, mas mesmo assim ela fala:
Ficou mais perto, mas eu não achei bom o lugar aqui, ficou assim afastado do
centro. Na Comsaúde era melhor, era muito mais animado, tinha muito mais
movimento, tinha mais conhecimento pro povo dizer que era lá, aqui ninguém vê.

Nesse ponto, sua opinião coincide com a de Dona Romualda. Apesar de a associação
ter ficado perto de sua casa, ela não avalia a localização por seus interesses pessoais e sim
do ponto de vista do que seria melhor para a comercialização dos produtos.
A conversa voltou para a importância da tecelagem na vida de Dona Teodolina. Ela
falou de como ela começou a perceber o valor especial do seu ofício:
Fui entender aqui, quando você dizia que era. Antes não achava que era arte, era
um serviço como fazer uma roupa, tecer pra fazer uma saia, eu vestia muita saia de
algodão. A linha que fiava pra fazer saia, fiava assim no jeito de ficar bem fina.
Não achava que tinha valor, sei lá, fazia pra vestir, pra não ficar sem roupa, porque
não tinha dinheiro pra fazer roupa, não tinha pai, não tinha recurso pra fazer um
“vestido de vila”, como nós chamava lá. Aqueles eram só pra ir pra um lugar, pra ir
pra uma festa.

Volto a me lembrar da expressão de Ana Mae Barbosa (2010) quando atribui à arte a
capacidade de fazer com que as pessoas não se sintam estranhos em seu ambiente e de tirálas da condição de despersonalização. Penso hoje que eu via no artesanato essa
possibilidade de as mulheres e os homens se afirmarem nas comunidades nas quais
chegavam vindos do campo e se tornarem sujeitos pelo trabalho que faziam, que, além de
lhes proporcionar um ganho, tinha uma forte expressão cultural e estética. A fala de Dona
Teodolina faz com que as reflexões teóricas encontradas em diversas referências
bibliográficas encontrem correspondências nas diversas práticas propostas pela Comsaúde
para tirar as pessoas de sua condição de isolamento ou de estranhos em seu meio.
Ivone Richter (2003) discute a “estética do cotidiano” no âmbito das artes visuais ao
se aproximar de mulheres da comunidade no entorno de uma escola. Esse termo contribui
para a definição das diferentes atividades que Dona Teodolina domina:
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A estética do cotidiano subentende, além dos objetos ou atividades presentes na
vida comum, considerando como possuindo valor estético por aquela cultura,
também e principalmente a subjetividade dos sujeitos que a compõe e cuja estética
se organiza a partir de múltiplas facetas do processo de vida e de transformação.
(RICHTER, 2003, p. 20)

A autora realça nessa reflexão o valor estético atribuído a objetos ou atividades
presentes no cotidiano das pessoas pela cultura de um determinado grupo. Vejo o contexto
migratório como responsável pelo desenraizamento das pessoas de suas antigas culturas. O
trabalho comunitário nos bairros de Porto Nacional criou a possibilidade dessas pessoas se
lembrarem de usos e costumes e de reativá-los. Esse caminho lhes permitiu que
acrescentassem a sua vida cotidiana facetas que permitiram participar de processos de
transformação de suas realidades.
Em seguida, perguntei para Dona Teodolina como ela se sentiu quando assumiu a
função de professora de tecelagem, ensinando seu ofício a outras mulheres do bairro.
Ficou melhor pra mim. Pra mim, foi muito satisfeita que fiquei, não era porque eu
ganhava mais, mas porque eu tava ensinando as outras. Eu tava movimentando a
história. Daí eu percebi que era uma arte e tinha valor. Eu tava me achando muito
valorizada, ensinando, professora ensinando as outras. (Dona Teodolina, 2013)

Essa expressão usada por Dona Teodolina, “Eu tava movimentando a história”,
mostra seu papel de protagonista dessa trajetória. Vejo nessa frase uma capacidade de
reflexão e abstração muito grande, de uma pessoa que elaborou uma teoria sobre o
significado de sua participação neste movimento. Ao longo da entrevista, suas observações
sobre ensinar e aprender contêm a conotação de uma aprendizagem que fornece uma
ferramenta às mulheres, uma condição de um poder de resolução de problemas de
sobrevivência e autonomia, por menor que sejam. Lembro-me aqui novamente de Aguirre
(2011), quando o autor cria uma relação direta entre processos de capacitação e de
emancipação.
No momento em que a entrevista estava sendo concluída, entrou na sala o filho de
Dona Teodolina, Edinilson, um homem com pouco mais de 40 anos de idade. Ele se mostrou
muito interessado na conversa, o que me levou a lhe perguntar o que achava de sua mãe
tecer e ensinar as outras mulheres. Ele disse:
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Eu achei importante dela passar o conhecimento do artesanato das coisas que ela
aprendeu lá no Maranhão, do sertão, dar um conhecimento aqui pro povo.
Ensinando artesanato, costura.
Eu via aqui e ia lá ver os trabalhos, achava muito bom o artesanato. Os tapetes
grandes, a cerâmica, eu ia lá e via os trabalhos.
Achei muito importante. O povo era mais unido, tinha menos violência. Nesse
tempo o ser humano era mais unido, tinha mais amor uns com os outros. Eu acho
bom você contar essa história, da Dona Brasilina, Dona Maria Raimunda, muito
bom. Eu acho importante.

Quando Edinilson fala que as pessoas tinham mais amor uns com os outros, vejo a
busca de projetos atuais, como discutirei no Capítulo 5, por experiências de convivência
coletiva localizadas no passado e que podem contribuir para a retomada de formas de
relacionamento em que uns cuidam dos outros.
Depois, conversando mais um pouco com Dona Teodolina, ela acrescentou: “Dona
Edith, eu tô aqui parada não sei mais nada não, não dou mais notícia, oh velhice feia que tá,
ave Maria, tudo que perguntam ‘eu não, não sei, não lembro’”. Como ela havia quebrado a
perna, alguns meses antes, sente as consequências do acidente, que se somam às limitações
que a idade traz. Durante a entrevista ela não fez nenhuma queixa e lembrou-se do passado
com muita vivacidade.
Nessa entrevista, elementos de história de vida, memórias de situações e de pessoas
e reflexões feitas por Dona Teodolina mostraram seu papel e a importância de sua
contribuição para a Associara e a reflexão elaborada que é capaz de fazer. As falas dela
levantam questões sobre o valor do artesanato tradicional, o fato de ensinar as técnicas para
outras pessoas e a aprendizagem que foi participar da administração da associação.
Trago aqui, ainda, um trecho de outra conversa que tive com Dona Teodolina em
fevereiro de 2014. Num encontro informal, queria saber dela com mais detalhe se a vida das
mulheres que participavam dos grupos de trabalho havia mudado. Ela disse:
Ah, mudou muito, diferençou pra nós todas. Porque elas ganharam dinheiro, as
mulheres. Apareceu este trabalho, as mulheres não estavam trabalhando, a
pobreza era demais. Daí inventamos isso daí, eu larguei a costura fui ensinar tecer,
fazer renda. Elas trabalharam porque tinham interesse em ganhar dinheiro,
comprar um café uma carne, uns trenzinhos. Aí a diferença foi chegando.

Quando lhe perguntei como ela via essa importância de ganhar dinheiro, Dona
Teodolina respondeu:
Era importante porque elas não tinham nenhum, nem um tiquinho. Os homens
mandavam, elas não tinham vez. As mulheres não governavam nada não, eram só
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os homens. A diferença foi elas acordando, ganhando dinheiro, elas diziam: “Esse
agora é meu, eu não dou mais não”. Elas aprenderam lá e num instante ficaram
valentes. Quando ganharam mais fazendo os tapetões elas diziam: “Agora vou
mandar fazer um vestido pra mim”.
Antes elas eram tristinhas, sem saber de nada, ninguém sabia falar nada, dizer
nada. Depois ficaram sabidas, mudou muito. Eu larguei a costura pra trabalhar
mais elas. Eu tinha serviço, elas que não tinham. Eu ensinava, ensinava, conversava
com uma e com outra. Elas ficaram alegres quando tinham um dinheiro, que fazia
pena.

Nessa conversa percebi, mais ainda do que na entrevista descrita e analisada acima,
como Dona Teodolina foi uma pessoa parceira nessa nossa trajetória de valorização do
artesanato e do artesão. Nas colocações dela, fica claro que a trajetória que levou à criação
da Associara proporcionou processos de aquisição de consciência e de conhecimento que
caracterizam este trabalho como localizado na educação popular. A fala de Dona Teodolina
também me remete ao que Rancière (2012) chama de “partilha do sensível”.
Aguirre (2011) fala sobre o “fracasso da utopia estética da modernidade” e da “perda
de esperança na capacidade da arte para contribuir com a transformação radical das
condições de vida coletiva” (p. 69), mas, na minha visão, as utopias erraram não nos
objetivos e nas intenções, e sim na abrangência pretendida de querer resolver os problemas
da sociedade. “Contribuir” com mudanças deve ser, a meu ver, uma busca contínua de nossa
atuação de educadores, sem, no entanto, fazermos uma avaliação errada da própria força
para nos opor e resistir diante de sistemas de poder muito mais articulados e organizados do
que costumamos imaginar.
Se desigualdades, desrespeitos e violências continuam existindo, necessitamos de
outras formas de ver e perceber a realidade, e que nos ajudem a exercer nossa capacidade
de imaginar e agir, mesmo que em pequenos âmbitos e com objetivos muito mais realistas.
Constato que pudemos contribuir com que mudanças nas condições de vida das pessoas se
processassem, mesmo que em pequenas parcelas e apenas em alguns aspectos de suas
vidas.
Dar visibilidade a pessoas desconhecidas na cidade de Porto Nacional, principalmente
às mulheres com seus saberes e fazeres, foi um dos objetivos quando trabalhava em Porto
Nacional e o é hoje, quando volto à cidade na condição de pesquisadora. Penso que minha
posição de acreditar que somos capazes de contribuir com processos transformadores
centrados nos sujeitos e que mediante nossa mediação podemos ajudar a desenvolver
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capacidades, consciência e autonomia em pessoas de diversas comunidades e
simultaneamente em nós mesmos, se reflete ao longo da minha investigação.

4.4 Diferenças e semelhanças
Nas entrevistas, pude verificar agora que muitos detalhes da vida dessas três
mulheres haviam ficado desconhecidos para mim na época, mesmo que tivesse mais contato
com elas do que com muitos dos demais associados. Os grupos de trabalho, descritos no
capítulo anterior, reuniam-se em vários bairros da cidade ao mesmo tempo, e durante o
período do qual falo eram compostos por cerca de oitenta pessoas.
Percebo, hoje, que a tentativa de atingir o maior número possível de pessoas e nosso
foco na coletividade fizeram com que, na época, falássemos sobre as tecelãs, os ceramistas,
do grupo do Jardim Querido e assim por diante, sempre numa abstração que, de certa
forma, unificava as pessoas em categorias, e sua individualidade ficava em segundo plano ou
se revelava apenas nas visitas em suas casas. A oportunidade que tive conversando com
essas mulheres agora, com tempo, sem pressa, sem tarefas a cumprir, foi uma experiência
prazerosa e reveladora.
A idade e as limitações físicas foram um tema em comum, mas as três mulheres se
lembraram com afeto daquele período, associando-o com reunião, aprendizagem,
valorização. As falas mostram uma boa autoestima, em parte construída a partir do trabalho
com artesanato. A possibilidade de ganhar o próprio dinheiro foi significativa para elas.
Reencontrar as três mulheres hoje, dialogar com elas e recorrer a diferentes
abordagens teóricas colocam-me diante de novas indagações. As experiências do passado
fazem parte das histórias de vida delas e minha e se constituem em elementos que fazem
parte da nossa identidade.

Stuart Hall (2013) mostra as dificuldades que existem na

definição de determinados termos em um mundo em constante transformação, tal como o
conceito de identidade. Ele desenvolve um conceito de identidade que
não assinala aquele núcleo estável do eu que passa, do início ao fim, sem qualquer
mudança, por todas as vicissitudes da história. Esta concepção não tem como
referência aquele segmento do eu que permanece, sempre e já, “o mesmo”,
idêntico a si mesmo ao longo do tempo. (HALL, 2013, p. 108)

Toda reflexão teórica é fruto de escolhas de autores e das discussões da comunidade
científica com a qual nos identificamos. A indicação de Hall, entre outros, provocou novos
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deslocamentos nas minhas maneiras de ver e pensar e me mostrou a incompletude, a
parcialidade e as limitações de uma produção teórica feita num determinado tempo e diante
de uma área de conhecimento em constante revisão e reformulação.
Concordo com Hall (2013) quanto à existência de um paralelo entre as mudanças de
conceitos e a relatividade de conclusões em um projeto de pesquisa.
Essa concepção aceita que as identidades não são nunca identificadas; que elas
são, na modernidade tardia, cada vez mais fragmentadas e fraturadas; que elas não
são, nunca, singulares, mas multiplamente construídas ao logo do discurso, práticas
e posições que podem se cruzar ou ser antagônicas. As identidades estão sujeitas a
uma historicização radical, estando constantemente em processo de mudança e
transformação. (HALL, 2013, p. 108)

Outro questionamento que encontrei em Hall (2013) me remete ao início das minhas
indagações. O autor sugere a formulação de outras perguntas, e, no caso deste texto, elas
apontam para além dele, tomando como pano de fundo o processo de globalização que
perturba situações estabelecidas de populações e culturas mediante processos de migração
forçada ou livre num mundo pós-colonial. Nestas situações atuais muito frequentes às quais
o autor se refere, vejo uma relação com os processos migratórios vividos por grande parte
das pessoas que compunham as comunidades dos bairros da “periferia” de Porto Nacional,
das três mulheres entrevistadas e a minha trajetória pessoal.
Hall (2013) usa o conceito de identidade no plural e cita visões corriqueiras: “As
identidades parecem invocar uma origem que residiria em um passado histórico com o qual
elas continuariam a manter uma certa correspondência” (p. 108). O autor discorda da
manutenção do foco no passado e sugere que as identidades são construídas com os
recursos da história, da linguagem e da cultura, e definem não aquilo que somos, mas aquilo
no qual nos tornamos. A seguinte reflexão do autor aponta, a meu ver, em direção às
diversas formas de ressignificar o passado:
[As identidades] Têm a ver não tanto com as questões “quem nós somos” ou “de
onde nós viemos”, mas muito mais com as questões “quem nós podemos nos
tornar”, “como nós temos sido representados” e “como essa representação afeta a
forma como nós podemos representar a nós próprios”. (HALL, 2013, p. 109)

Em relação ao passado, o autor faz um trocadilho com os termos “roots” e “routs”,
ao dizer que nossa identidade não se estabelece apenas no retorno às raízes (roots), e sim
em uma negociação com nossas rotas (routs). Percebo nessa reflexão um ponto central para
indagar como as experiências do passado se refletem na nossa atualidade, para
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compreender que elas não definem nossa identidade em sua totalidade, mas contribuem
para que possamos negociar melhor nossas rotas, nossas escolhas de caminhos. Algumas
pessoas optam por preservar mais os aspectos do passado, enquanto outras escolhem
romper com ele ou negá-lo na negociação de novas rotas.
É precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora do
discurso que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos
e institucionais específicos, no interior de formações e práticas discursivas
específicas, por estratégias e iniciativas específicas. Além disso, elas emergem no
interior do jogo de modalidades específicas de poder e são, assim, mais um
produto da marcação da diferença e da exclusão do que o signo de uma unidade
idêntica, naturalmente constituída, de uma “identidade” em seu significado
tradicional – isto é, uma mesmidade que tudo inclui, uma identidade sem costura,
inteiriça, sem diferenciação interna. (HALL, 2013, p. 109)

Notei que muitos elementos das experiências do passado continuam vivos,
configurando-se como constitutivos e construtores da nossa condição de sujeitos históricos
e integrando o conjunto de elementos que compõe nossas identidades.
Encontrei outras reflexões valiosas em Silva (2013) e Woodward (2013), em cujas
produções teóricas pude constatar que identidade e diferença não existem por si mesmas,
ao contrário, são frutos de processos de produção e construção. Silva (2013), ao examinar as
possibilidades de trabalhar com o conceito de multiplicidade de diferenças em oposição ao
de diversidade, defende que é necessária uma postura ativa, um movimento para que a
diferença não seja apenas tolerada numa situação hegemônica, e sim que se aceite o direito
a ela: “Educar significa introduzir a cunha da diferença em um mundo que sem ela se
limitaria a reproduzir o mesmo e o idêntico, um mundo parado, um mundo morto” (p. 101).
Silva (2013) discorre simbolicamente sobre o “outro” que é pensado como
estrangeiro, mas acredito que sua argumentação se aplica também à valorização e à
aceitação de todos “os outros” que se deslocam de seus lugares geográficos ou sociais para
conviver em situações onde se encontram como minoria e distantes de uma suposta
normalidade:
É nessa possibilidade de abertura para um outro mundo que podemos pensar na
pedagogia como diferença. Dessa forma, talvez possamos dizer sobre a pedagogia
aquilo que Maurice Blanchot (1969: 115) disse sobre a fala e a palavra: pedagogia
significa “procurar acolher o outro como outro e o estrangeiro como estrangeiro;
acolher outrem, pois, em sua irredutível diferença, em sua estrangereidade infinita,
uma estrangereidade tal que apenas uma descontinuidade essencial pode
conservar a afirmação que lhe é própria. (p. 101)
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Encontrei nas três artesãs e em diversas outras pessoas indiretamente relacionadas
com meu objeto de pesquisa exemplos de histórias de vida que são atravessadas pelas
experiências do passado e que merecem outras investigações para exemplificar como
diferentes indivíduos construíram suas identidades para além das situações dadas, trilhando
rotas improváveis.
Vejo que a condição de “estrangereidade” não se restringe às pessoas que, como eu,
vieram de outro país. Deslocamentos geográficos e do lugar social podem fazer com que o
outro, o diferente seja visto como “forasteiro”, “chegante” ou “diferente” a vida inteira e
que não encontre o acolhimento que espera em seu novo lugar.
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CAPÍTULO 5

UM VOO PANORÂMICO

Neste capítulo reuni contextualizações a partir de um olhar mais amplo, tentando
entender o que se passava no Brasil em relação ao artesanato, inter-relações que vários
textos encontrados no arquivo me permitem evidenciar e das quais não tinha conhecimento
na época. Existiam em diversas regiões do Brasil, antes e durante nossa permanência em
Porto Nacional, pessoas e grupos que seguiam objetivos semelhantes ou diferentes dos
nossos em torno do artesanato. Porto Nacional estava fora da área de abrangência das redes
de televisão e de telefonia, e por isso nossos contatos com outras cidades do país ocorriam
por meio de ofícios, cartas e, raramente, por telegramas. Se quiséssemos saber o que se
discutia sobre artesanato, tínhamos de nos deslocar para Goiânia e conversar com os
técnicos encarregados dos programas governamentais destinados à área. Pretendo sair do
exemplo específico do caso localizado no então norte goiano e ampliar minha observação
para a região Centro-Oeste, âmbito ao qual tínhamos certo acesso.
Não se pode discorrer sobre a política cultural da época sem nos referirmos ao
designer Aloisio Magalhães e ao Centro Nacional de Referência Cultural - CNRC, do qual foi
um dos idealizadores. Magalhães, que faleceu em 1982, com apenas 55 anos, ficou muito
mais conhecido por sua atuação como designer e no IPHAN do que por seu trabalho na área
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do artesanato. Seu nome surge algumas vezes associado ao da arquiteta italiana radicada no
Brasil Lina Bo Bardi, citados como pessoas importantes para a valorização do artesanato
brasileiro. Mas diferentemente dela, segundo Adélia Borges (2011), Aloisio Magalhães
escolheu o caminho das instituições governamentais: “Artista plástico e designer
pernambucano (...) passa a atuar dentro do governo militar, instaurado no país” (p. 37).
Sobre a arquiteta italiana, Leda Guimarães (2011) afirma que ela “tinha por base
ideológica o humanismo marxista do também italiano Antônio Gramsci, que propunha uma
concepção mais democrática de cultura e de intelectualidade, diminuindo o fosso entre o
popular e o erudito” (p. 37). Borges (2011) conta que parte de uma exposição organizada por
Bardi em 1965 no então Museu de Arte Moderna da Bahia – posteriormente transformado
em Museu de Arte Popular –, deveria ser exibida em Roma, mas o governo militar proibiu a
saída das peças, sob a alegação de que passariam uma imagem indesejável do Brasil, e que,
portanto, a mostra era subversiva. O veto à exposição colocou claramente a cultura popular
numa posição de marginalidade, não digna de representar o Brasil, e repercutiu na Itália,
com a crítica publicada em um jornal de Roma com o título “A arte do povo apavora os
generais” (BORGES, 2011).
Esse incidente mostra a contradição entre a arte que macularia a imagem de um
Brasil altamente tecnológico pretendida pelos militares, numa época de milagre econômico,
em meados dos anos de 1960, e um programa como o Plano Nacional de Desenvolvimento
do Artesanato - PNDA, criado em 1977 para gerar renda em tempos de crise, usando a
mesma arte do povo. Os processos de marginalização de determinadas expressões culturais
aconteceram de forma muito explícita no caso da exposição em Roma.
Cabe aqui recorrer a Stuart Hall (2003), quando o autor mostra a “cultura popular”
em uma tensão contínua com a cultura dominante:
Na realidade, o que vem ocorrendo frequentemente é a rápida destituição
de estilos específicos de vida e sua transformação de algo novo. A
“transformação cultural” é um eufemismo para o processo pelo qual
algumas formas e práticas culturais são expulsas do centro da vida popular e
ativamente marginalizadas. Em vez de simplesmente “caírem em desuso”
através da Longa Marcha para a modernização, as coisas foram ativamente
descartadas, para que outras pudessem tomar seus lugares. (p. 248)

Hall (2003) afirma que não se devem juntar em uma única categoria todas as coisas
que “o povo” faz, pois a chave analítica deveria ser discernir entre o que pertence e o que
não pertence ao povo. Mas mesmo essa oposição entre o “popular” e o “não popular”,
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acentua o autor, não pode ser construída apenas de forma descritiva, porque “de tempos
em tempos, os conteúdos de cada categoria mudam. O valor cultural das formas populares é
promovido, sobe na escala cultural – e elas passam para o lado oposto” (p. 257). Hall (2003)
destaca que, em momentos de crise, o popular costuma ser visto de forma diferente,
evidenciando a dialética cultural como um campo sempre variável.
Apesar de se alinhar com os governos militares, com certeza a atuação de Magalhães
foi decisiva para que “o valor cultural das formas populares” subisse na escala cultural.
Anastassakis (2007) afirma que, quando ele assumiu o IPHAN em 1979, teve início a fase
moderna desse órgão fundado em 1937. Ela justifica sua escolha para o cargo:
A nomeação de Aloisio Magalhães para a presidência do IPHAN foi consequência
do trabalho que ele desenvolvia desde 1975, na cidade de Brasília, no âmbito da
pesquisa e da ação em cultura popular. O ‘olhar antropológico‘ que Aloisio
Magalhães teria levado para o Instituto do Patrimônio, ainda segundo um consenso
entre os estudiosos e o próprio órgão de preservação, teria sido gestado no
período entre 1975 e 1979, no Centro Nacional de Referência Cultural.
(ANASTASSAKIS, 2007, p. 75)

De acordo a autora, além de Magalhães, o Centro Nacional de Referência Cultural
(CNRC) teve como seus idealizadores Severo Gomes, à época Ministro da Indústria e do
Comércio, e Vladimir Murtinho, diplomata e então Secretário de Cultura do Distrito Federal,
inspirados pelas discussões “sobre o fazer brasileiro”, visão defendida por Magalhães. As
atividades do CNRC eram financiadas pelo Ministério da Indústria e do Comércio, e sua sede
foi instalada em espaço cedido pela UnB.
Anastassakis (2007, p. 85) pontua que Aloisio Magalhães e o CNRC encaravam o
design como responsabilidade social:
Em suas pesquisas, o CNRC buscava investigar e dinamizar a “inventiva brasileira”,
que traria, em seu modo peculiar de ser, alternativas para o processo de
achatamento cultural que o mundo ocidental sofria. Tal “inventiva” estaria
depositada no “homem do interior”, o chamado artesão - caracterização discutida
por Aloisio Magalhães quando se trata de sua aplicação à realidade brasileira.

Aqui ocorre um ponto de encontro entre o pano de fundo das políticas públicas
articuladas em esfera nacional e nossa experiência em Porto Nacional, quando estudantes
da UnB vieram fazer uma pesquisa sobre o artesanato na cidade, orientados por professores
identificados com as ideias do CNRC. Os estudantes do curso de Arquitetura da
Universidade, Bey Ayres e Joaquim Vieira, estiveram em Porto Nacional para realizar uma
pesquisa sobre a produção artesanal, estimulados pelo trabalho da Comsaúde. O projeto dos
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estudantes, sistematizado no texto “O artesanato de Porto Nacional”, deu origem a uma
matéria publicada em 1977 pelo jornal Correio Braziliense, de Brasília, com o título “Do
campo para a cidade.”25

5.1 Plano Nacional de Desenvolvimento do Artesanato – PNDA
Procurando no nosso arquivo material que fizesse referência às políticas públicas
daquela época, encontrei documentos que provavelmente havíamos recebido nos eventos
dos quais participávamos, mas aos quais não havia dado muita atenção. Lendo esse material,
composto por um livro, várias revistas, folhetos e recortes de jornais, pude reconstituir
alguns aspectos relativos à elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento do Artesanato
- PNDA, instituído em 1977, mas preparado em diversos eventos desde 1975, ano em que
começamos a nos aproximar dos artesãos de Porto Nacional.
Durante o 1º Encontro Nacional do Artesanato realizado em Brasília em 1975, o
então secretário-geral do Ministério do Trabalho e encarregado de desenvolver o PNDA,
Jorge Alberto Furtado, realizou uma palestra publicada num livro sobre o plano editado em
1979 (PEREIRA, 1979). Na ocasião ele fez um apanhado sobre a atividade artesanal ao longo
da história da humanidade. Ao passar pela Idade Média, citou as corporações e o sistema de
aprendizagem praticado na época e afirmou ser a “peça de prova”, que transformava os
artesãos em mestres, um bom exemplo para o ingresso nas corporações e a obtenção do
título, porque perdurou no tempo e é utilizado até hoje (FURTADO, 1979).
Furtado (1979) elaborou um conceito de trabalho artesanal em oposição ao industrial
a partir de sua participação em um seminário sobre educação e desenvolvimento realizado
na Alemanha, um experiência que ele relata:
Diante das Câmaras de Indústria e Comércio de um lado e das Câmaras Artesanais,
de outro, indaguei o que distinguia na Alemanha um artesão de um industriário,
para efeito de associação nestas entidades de classe. E um debatedor me
respondeu: “o artesão é capaz de realizar um trabalho inteiro, é responsável pelo
todo”. Assim um torneiro mecânico que trabalha em um processo de fabricação é
um industriário, mas o torneiro mecânico de uma oficina de reparos, que deve
conhecer o funcionamento do conjunto para fabricar a peça adequada ao seu bom
funcionamento, é um artesão, para eles. (p. 124)

25

Encontrei referências ao texto em meu relato (Lotufo, 1983), mas não consta a data da edição e não
encontrei o original entre os recortes guardados.
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No mesmo texto, Furtado (1979) se antecipa a possíveis críticas, e nega que querer
chegar a definições sobre o tema seja uma especulação intelectualista, e que, por isso, não
teria valor prático. Ele pede o apoio dos “técnicos em artesanato” presentes no evento e
solicita que apresentem suas ideias e experiências, para poder definir como lidar com
questões, como a previdenciária e as isenções fiscais.
O que também me chamou atenção foi a referência que o palestrante faz a “traços
de identificação” do que seria o artesanato brasileiro, “antevendo dificuldades de
conceituação”. Ele destaca uma de várias características discutidas na época “quanto à
origem e a temática populares”, e explica a seguir:
Tenho participado e frequentado várias feiras artesanais no país e me preocupo
com a invasão de temas exógenos, inspirados em personagens estranhos à nossa
história, de importação recente, trazidos pelo cinema e pela televisão.
Devemos combater esta tendência sob pena de perdermos aquilo que o artesanato
possui de mais autêntico, qual seja a vinculação com nossas tradições. (...) Grande
papel terá, neste tópico, o Ministério da Educação e Cultura, amparando e
desenvolvendo, desde os primeiros anos nas escolas brasileiras, as artes manuais
dentro de diretrizes nacionalistas, valorizando os nossos tipos característicos, o
cerne da nossa História, os temas nacionais, as festas típicas, as lendas. (FURTADO,
1979, p.127)

Diferentemente de Aloísio Magalhães, que vê no artesanato brasileiro, feito a partir
do potencial de inventividade, um “pré-design” que busca a produção de objetos utilitários
em pequena escala, Furtado não menciona os objetos de uso. Ele vê o artesanato voltado
para o folclore, vislumbrando, possivelmente, peças figurativas como as do Mestre Vitalino.
Seu apelo a diretrizes nacionalistas está em consonância com as ideias defendidas por parte
dos representantes de órgãos públicos da época.
As palavras finais do então secretário-geral do Ministério do Trabalho proferidas no
encontro de Brasília mostram que a direção que se buscava para o Programa Nacional de
Artesanato - PNA, e posteriormente para o Plano Nacional de Desenvolvimento do
Artesanato - PNDA, não estava clara para seus elaboradores. Ele disse esperar que aquele
encontro se tornasse uma “troca de experiências, de entusiasmo, em fecundante mistura de
ideias, de planos e de sonhos de construção de um Brasil melhor” (FURTADO, 1979, p. 128).
Certamente não é esse o discurso que se espera de um alto executivo do governo, menos
ainda o que foi expresso em suas palavras finais:
Este Encontro pode se tornar um novo milagre da repartição do pão. Como o povo
judeu, sedento e faminto, fascinado pela causa comum, em pleno deserto, repartiu
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suas migalhas de pães e peixes, e restaram-lhe cestos cheios, todos nós abriremos
mão da nossa ciência, da nossa técnica, da nossa vivência sobre o problema do
artesanato e repartiremos o pão da cultura para encher de alegria a família
artesanal brasileira.
Estou absolutamente convencido que a iniciativa do Ministro Arnaldo Prieto foi
acolhida com carinho e entusiasmo pelo coração de todos que aqui se encontram.
Repartamos o que temos e seremos invencíveis. Os olhos dos artesãos brasileiros
se voltam, desde ontem, para Brasília. O futuro do artesanato brasileiro poderá
depender do que acontecerá neste Encontro. Que Deus inspire a todos. (FURTADO,
1979, p. 128)

Em um momento em que o governo brasileiro enfrentava uma crise econômica e
com a urgência da criação de postos de trabalho, foi formada uma corrente nacionalista por
um Brasil melhor. Apenas dois anos mais tarde é que foi instituído o PNDA.
O texto citado acima foi reproduzido em um livro dedicado unicamente ao programa.
Seu autor, José Carlos da Costa Pereira (1979) usa um tom bastante diferente daquele
utilizado por Furtado, quando discorre sobre o futuro do artesanato:
Numa época de transigência, em que se acelera a dinâmica social no que diz
respeito a transformações, é evidente que todo o processo de produção artesanal
tende, a médio prazo, a se configurar de forma diferente da atual, notadamente
quanto à evolução (e até mesmo sofisticação) dos seus aspectos tecnológicos,
orientando o Artesanato para uma linha técnico-artística que, talvez para a maioria
das suas manifestações, determine sistemas melhor caracterizados como pequena
indústria ou Industrianato. (p. 120. Grifo do original)

O autor afirma que esperava que uma parcela significativa da população pudesse
encontrar no artesanato um meio de vida “digno por ser uma forma de trabalho, mas
especialmente humano pela dimensão de criação pessoal e expressão cultural que lhe é
inerente” (p. 120).
Apesar de o livro de Pereira refletir seus estudos abrangentes sobre o artesanato,
suas contribuições não se refletiram nos textos que definem as diretrizes do PNDA em forma
de resoluções e decretos. Na verdade, seu livro parece trazer uma fundamentação teórica
desconexa das definições contidas nos decretos que regularam o PNDA, como se o
Ministério quisesse usar os escritos do autor para conferir seriedade científica ao programa.
A definição de artesanato do autor reforça o que ele denomina industrianato:
Atividade do tipo industrial, predominantemente manufatureira, executada em
oficinas (domesticas ou não) de equipamento primário e acentuado manualismo,
em que indivíduos de ocupação qualificada se encarregam, pessoalmente ou
mediante auxiliares, sem relação empregatícias, de todas ou quase todas as fases
de transformação da matéria-prima em produtos acabados, os quais se destinam à
comercialização e devem, conforme o caso, se caracterizar por um maior ou menor
grau de originalidade ou de tipicidade. (PEREIRA, 1979, p. 79)
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Por outro lado, o autor oscila entre a descrição de uma atividade que busca a
ocupação de mão de obra e a dimensão de criação e expressão cultural, um dilema que
todos os programas de fomento e apoio à produção artesanal encontram pelo caminho. A
raiz desse conflito talvez esteja nas atividades profissionais que Pereira desempenhava,
conforme consta em seu currículo, publicado nos anexos de seu livro: assessor, consultor e
coordenador de diversos programas governamentais entre 1955 e 1979, ano da edição do
livro, todos localizados nas áreas da indústria, do comércio e do turismo (PEREIRA, 1979).
O Decreto nº 80.098, de 8 de agosto de 1977, que instituiu o PNDA e que também
consta do livro de Pereira (1979), limitou-se, a meu ver, a enumerar os objetivos do
programa, mas não definiu o conceito de artesanato ou a atividade do artesão, transferindo,
em seu artigo 8º, essa responsabilidade “prioritariamente, à Comissão conceituar
adequadamente o artesanato de modo a prescrever a sua identidade como atividade
econômica peculiar e caracterizar profissionalmente o artesão” (PEREIRA, 1979, p. 133).
O citado livro ainda reproduz nos anexos o artigo “PNDA-Concepções e Diretrizes
Operacionais”, escrito pelo então coordenador nacional do programa, Osvaldo Della Giustina
(1979). Em seu texto, Giustina diz o seguinte:
Deve se dizer que, complementarmente a um modelo de economia de alta
sofisticação tecnológica, que leva no bojo a necessidade de grandes
investimentos/emprego criado, há necessidade inadiável de implementar
atividades com baixo custo de investimento, ampla capacidade de geração de
emprego, e razoável produção de renda. (p. 142)

Nesse trecho fica claro que o artesanato é visto como uma saída para a crise
econômica que o país atravessava, e partia do princípio de que a relação entre os
investimentos necessários para cada emprego criado era uma equação muito favorável em
se tratando de artesanato. Também ficou claro para mim por que os programas da LBA e do
PIPMO, como os cursos aos quais me referi no Capítulo 3, ofereciam tão poucos recursos,
quando o objetivo era atingir o maior número possível de pessoas em um tempo muito
limitado.
Outro texto que consta do livro de Pereira é o “Relatório e Proposta da Comissão
Consultiva do Artesanato, para efeito do PNDA e Caracterização Profissional do Artesão”.
Sobre a definição de artesanato, diz o relatório:
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A conceituação a ser buscada deve situar-se basicamente no plano operacional,
porquanto a busca de uma definição ontológica ou absoluta poderá levar a
discussões de longo prazo e provavelmente a enfoques diversificados e às vezes
irredutíveis de acordo com os respectivos pressupostos filosóficos ou
socioculturais. (PEREIRA, 1979, p. 143)

A justificativa de que definir o que é artesanato poderia levar a discussões de longo
prazo parece-me ser o ponto-chave que explica a falta de uma orientação geral do PNDA, em
função da rapidez com que o governo queria implantá-lo. Em função dessa argumentação, o
texto traz uma conceituação geral, deixando por conta dos órgãos a definição de quem será
beneficiado ou não. Assim, um programa que envolveu muitos órgãos e todos os estados do
país permitiu que cada município definisse o que afinal seria desenvolvido.

5.2 Encontros e desencontros entre conceitos e discussões
Em 1976 foi realizado no Recife o III Salão de Arte Global de Pernambuco, promovido
pela Rede Globo em parceria com órgãos públicos, e que teve como tema específico “O
artesanato e o homem”. O objetivo do evento foi o de inserir a atividade artesanal “como
fator de real expressividade econômica no panorama nacional, assumindo papel de
destaque no desenvolvimento socioeconômico de nossa população” (MELLO, 1976, p. 3).
A revista Mercado Global dedicou uma edição especial ao III Salão de Arte Global de
Pernambuco. Um dos artigos da revista reproduz a fala de Frederico Morais (1976), um dos
palestrantes do evento, que definiu na ocasião as duas principais correntes que orientavam
os diferentes posicionamentos sobre artesanato: a “culturalista”, que defendia o artesanato
como um bem exclusivamente cultural, e a “corrente pragmatista”, com representação mais
expressiva, que tinha como foco as questões trabalhistas, a formação profissional e a
comercialização. Para Morais (1976), a posição de Aloisio Magalhães seria de equilíbrio entre
as duas correntes, constituindo-se como um “artesanato como design”. Falando sobre a
posição defendida por Furtado – o então secretário-geral do Ministério do Trabalho
presente no evento, que um ano antes havia dito que artesão era aquele que sabia fazer
uma peça inteira –, classificou-a de “artesanato como síntese”, baseado na dificuldade do
homem de lidar com os processos produtivos que desmembram o todo em partes.
A defesa de um artesanato como síntese, segundo Morais (1976), estaria
fundamentada na ânsia que o homem tem pela possibilidade de síntese. O artesanato seria
um caminho para a concretização dessa síntese, mediante a produção de peças que o
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artesão realiza integralmente, ou seja, peças sobre as quais ele tem o controle de todas as
etapas do processo de elaboração. Na visão de Morais, Furtado avançou em sua análise, ao
abordar aspectos psicossociais do artesanato.
Em outro artigo o coordenador do evento, Frederico Mello (1976), fez a seguinte
declaração:
A junção de esforços de órgãos públicos e entidades privadas, como a Rede Globo,
com todos eles voltados ao estudo e apoio ao artesanato, somando esforços e
empenhos para aprofundar os conhecimentos que já temos sobre as dificuldades
que fazem com que no Brasil o artesanato não tenha adquirido ainda a
expressividade socioeconômica de que já goza em países mais desenvolvidos, onde
o artesanato é forte instrumento de promoção do homem e suas condições
econômicas. (MELLO, 1976, p. 3)

Encontrei essas junções de estudo e de apoio, de teoria e de ação pública na maioria
dos textos produzidos sobre o artesanato entre 1975 e 1979 por visarem a elaboração de
planos e programas, regras e decretos com a finalidade de ocupação de mão de obra.
Com o objetivo de estudar não só o artesanato, o fruto do trabalho do homem,
mas também o próprio artesão, o homem que faz este artesanato e tem atividades
artística e profissional a um só tempo, este Simpósio se realiza buscando soluções
ou indicação de possíveis soluções, novos caminhos ou conclusões, medidas de
estímulo e tudo aquilo que possa, de uma forma ou outra forma auxiliar a
desenvolver o artesanato. (MELLO, 1976, p. 3)

Quando Mello se refere a “estudar o artesão”, ele descreve as diversas situações em
que simpósios e exposições foram realizados simultaneamente. A distinção entre as áreas de
exposição, destinadas aos artesãos, e os auditórios, ocupados pelos especialistas, repetia-se
em praticamente todos os eventos. No Encontro Latino-americano do Folclore, realizado em
Caruaru, Pernambuco, em 1981, duas artesãs de Porto Nacional que participaram do evento
se queixaram na época de a palavra só ter sido dada a técnicos e especialistas, conforme
abordado no Capítulo 3.
As discussões apresentadas no III Salão de Arte Global mostram como os
“especialistas” estão longe de um consenso sobre o artesanato e confirmam o temor
manifestado por Giustina (1979), citado anteriormente, de que a busca por definições claras
poderia levar a discussões de longo prazo, porque existiam ali enfoques tão diversificados
quanto os pressupostos filosóficos ou socioculturais que os orientavam.
A falta de conceituações e diretrizes claras contribuíram, no decorrer da implantação
do PNDA, para que muitos recursos fossem aplicados de forma desordenada. Cabe aqui a
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observação de que a produção artesanal daquela época era muito expressiva na Região
Nordeste, impulsionada pelo turismo e pelas grandes concentrações religiosas. Não é por
acaso que grandes encontros e seminários sobre Artesanato e Folclore foram realizados
naquela região.
Diferentemente do Nordeste, que vivia nos anos de 1970 a fase áurea do artesanato,
em Goiás a situação era muito diferente. Em Goiânia vendia-se um artesanato urbano na
Feira Hippie, criada nos anos de 1960, e na Cidade de Goiás existia uma produção expressiva
de cerâmica. A tarefa de fomentar o artesanato e implantar o PNDA no estado ficou a cargo
da Secretaria de Serviço Social, talvez pelo fato de as “primeiras-damas” atuarem na área
social. Não encontrei nenhum documento que formalizasse a atuação das esposas de
governadores na área do artesanato, mas em Goiás conheci o PNDA já gerido por Lúcia
Vânia e depois por Maria Valadão.
Não conhecíamos as estruturas administrativas e as esferas de decisão que
localizaram o artesanato na Secretaria de Serviço Social, mas tivemos acesso aos quadros
técnicos da Pasta, porque as assistentes sociais viam nas associações de artesãos da Cidade
de Goiás e de Porto Nacional os núcleos nos quais podiam se apoiar, já que as duas
agremiações já estavam estruturadas quando o programa foi implementado.
No Capítulo 3 abordei a crítica que fazíamos a partir de 1977 ao governo estadual por
ter aproveitado, ou se apropriado, de resultados de trabalho com os quais contribuiu tão
pouco. Por outro lado, tivemos nesse nível técnico um apoio significativo para inserir os
produtos da cidade de Porto Nacional – que se encontrava distante dos grandes centros
urbanos – no cenário nacional, via Goiânia. Eram essas as pessoas às quais podíamos
recorrer em Goiânia para nos inteirar das discussões que ocorriam em nível estadual e
regional.
Tivemos assim a possibilidade de participar de eventos e programas oficiais mediante
contatos com técnicos ligados ao governo estadual que intermediavam nossa atuação local e
as diferentes esferas de decisões políticas e administrativas. Um certificado de participação
no Simpósio para Estudo da Problemática do Artesanato, que foi realizado em abril de 1977
em Brasília, por ocasião da 1a Mostra de Artesanato da Região Centro-Oeste (1ª MARCO),
confirma essas lembranças.
A 1a MARCO é um bom exemplo de como o PNDA foi executado no Centro-Oeste.
Como chamariz do evento foi uma grande exposição de artesanato, acompanhada de

165

apresentações de diferentes expressões de cultura popular. Uma equipe, composta pelo
fotógrafo Rui Facchini e pela designer Liana Fraifeld, entre outros especialistas, percorreu os
estados que compõem o Centro-Oeste visitando artesãos, comprando peças e fotografando
todos os aspectos envolvidos nas distintas realidades. A montagem da mostra ficou a cargo
de Gisela Magalhães, que trabalhava na Secretaria de Educação do Distrito Federal e no
CNRC em Brasília. O jornalista e poeta Tetê Catalão ficou encarregado de produzir os textos
para a mostra.
O material de divulgação traz a mesma diversidade de opiniões e conceituações
constatadas anteriormente. O titular da Superintendência de Desenvolvimento do CentroOeste - Sudeco, Júlio Arnoldo Leander, fez referência à necessidade de absorção de mão de
obra ociosa, enquanto Aloisio Magalhães discorreu sobre a inventividade brasileira.
Paralelamente à exposição, foi realizado o Simpósio para o Estudo da Problemática
do Artesanato. Uma das palestrantes, a folclorista e escritora Regina Lacerda (1977),
discorreu sobre a dificuldade de as atividades tradicionais serem passadas de pais para
filhos, porque estes procuravam empregos que lhes ofereciam ganhos melhores e mais
regulares. Sua palestra foi posteriormente publicada num pequeno livreto, que, no conjunto
das vozes filosóficas, românticas e pragmáticas, citadas anteriormente, traz outra visão,
focada nas condições de vida dos artesãos.
O texto aborda diferentes necessidades de amparo legal para a categoria profissional
e cita diversas atividades artesanais, destacando o esforço físico e o comprometimento da
saúde que elas podiam significar:
É a rendeira, sentada no chão batido do oitão da casinha tosca trocando os bilros,
(...) Ceramistas, poteiras, entorpecem os músculos no trato com a argila. Criam
artrites degenerativas na coluna pelo esforço contínuo do labor em ambientes
reduzidos. Engrossam varizes. Depois tisnam a pele ao calor dos fornos de lenha
enquanto dura a queima dos seus potes tão apreciados pelos decoradores que
ainda pechincham na hora de comprá-los. Bordadeiras reduzem a visão
prematuramente, tecendo labirintos durante dias e meses, numa peça em que o
revendedor multiplica o preço com que pé adquirida. A tecelã tem o corpo
castigado pelo esforço de puxar o liço e manejar os pedais do tear. E que dizer
daqueles que enfrentam matas (com cobras) e alagadiços em busca de palha, cipós,
fibras e taboca para trançarem seus balaios, cestos e jacás, agachados no chão? É o
grande esforço parra produzir algo mais para sua minguada subsistência. Apenas
substituir. (LACERDA, 1977, p. 4)

Identifico em sua descrição um pouco das minhas observações feitas em 1976 em
Porto Nacional, quando meu olhar ainda estava muito definido por minhas visões de fora.
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Mas não considero que a opinião de Regina Lacerda coincida com as de Dona Teodolina,
Dona Romualda e Dona Luzia, pois focar apenas nas condições socioeconômicas dos
artesãos representa uma visão unilateral da temática. Chamar a atenção para estes
contextos talvez fosse necessário num momento em que o programa foi implantado sem
aproximações reais com as diversas realidades dos artesãos. Certamente a situação dos
ceramistas de “Goiás Velho”, com uma forte presença de intermediários e com um número
grande de turistas, tenha gerado algumas das críticas de Regina Lacerda, endereçadas
também aos “consumidores” do artesanato:
Pessoas possuidoras de belas peças de artesanato, estetas, colecionadores ou
gente que com essas peças simplesmente demonstram sua vaidade de turista que
andou por longas terras, ao apresentá-las procuram enaltecer seu valor com
informações românticas para eles, e dolorosas para nós: “o produtor é um
analfabeto, vive numa mansarda, numa cabana, num rancho, pobre, pobre, pobre
de marré-de-si”. E deslumbrados, consideram ainda: como pode essa gente,
vivendo assim, produzir coisas tão bonitas, com tanta criatividade, cuidado, e às
vezes, com requinte de acabamento. Esse o aspecto humano e social identificado .
(LACERDA, 1977, p. 3)

Ao longo do texto, a autora defende medidas capazes de melhorar as condições
econômicas dos artesãos e expressa sua confiança de que o PNDA vá contribuir para a
valorização do trabalho do artesão.
Estas ligeiras considerações serão de algum modo suficientes para se chegar à
conclusão de que a situação do artesão é de máxima inferioridade, no contexto
socioeconômico de nossa terra. E tanto não é literatura que dissemos, que em boa
hora o Governo Brasileiro viu e sentiu o problema. (LACERDA, 1977, p. 4)

O que soa como uma adesão ao programa pode também ser visto como uma posição
crítica demarcada com certo cuidado. Regina Lacerda possivelmente quisesse reforçar sua
posição da necessidade de olhar para a situação do artesão. Mesmo que o governo não
tivesse visto e sentido o problema, como a autora sugere, tirar o artesão da posição de
“máxima inferioridade” deveria ser uma das primeiras razões do PNDA.
Diferentemente das posturas atribuídas aos folcloristas por Canclini (2003), que o
autor descreve como muito voltados para os museus de tradições populares, Regina
Lacerda, conhecida como folclorista, escolhe como seu tema as condições socioeconômicas
dos artesãos, e não a atividade como tradição cultural. Seu olhar é impulsionado por um
programa que pretende revitalizar o setor, mas não para a preservação de valores culturais,
e sim para gerar renda. O sobrinho de Regina Lacerda, Frei Marcos Lacerda, foi incentivador
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do movimento de ceramistas que levou à criação da Associação dos Artesãos da Cidade de
Goiás em 1977.
Chamou minha atenção o fato de vários pesquisadores ligados ao PNDA relatarem
experiências de visitas feitas a diferentes países a fim de conhecerem suas políticas públicas
e o setor do artesanato. Isso sugere que o Ministério de Trabalho não só se cercou de
profissionais de diversas áreas para elaborar o PNDA, como também oportunizou viagens a
diferentes países. Furtado (1979) faz referência a uma viagem para a Alemanha, e Regina
Lacerda (1977), a programas que conheceu na Espanha e em outros países da América
Latina. Esse fato reportou-me novamente a Canclini (2003), que afirma que os estudos sobre
o folclore e a cultura popular ficam presos em comparações com situações europeias. O
autor acentua também que os folcloristas estão centrados nos bens culturais e argumenta
que eles se interessavam mais pelos objetos do que pelos agentes que os geravam e os
consumiam. Todavia, analisando a fala de Regina Lacerda, constato que essa crítica não se
aplica aos pontos de vista levantados por ela em relação aos artesãos.
Por ocasião da 1a Marco, Tetê Catalão publicou um artigo de página inteira no jornal
Correio Braziliense, com o título “O povo é mais. O texto inicia-se assim:
Não será o massacre de enlatados estrangeiros, totalmente desvinculados de nossa
realidade cultural, que sufocará as manifestações mais sublimes e delicadas do
povo brasileiro. Dentro de cada um sempre se manterá latente a chama do
arquétipo. O inconsciente coletivo não se embota com “aldeias globais”, basta um
princípio de reforço, uma proposta de sintonia e toda a história de uma raça vem à
tona, vem à flor da pele, transborda pelas mãos, gestos, canto, dança e tudo
explode espontâneo na arte viva, a arte que é atitude de vida, antes de ser
“escola”, museu, catálogo, máquina seriada... O povo é mais! (CATALÃO, 1977, p. 1)

Nessas poucas linhas de Catalão encontram-se reunidos conceitos que remetem às
discussões de autores como Canclini (2003) e Hall (2003). Os diferentes encontros, de certa
forma inesperados, com “o povo” fazem surgir expressões que mostram que existe uma
distância muito grande entre intelectuais inseridos em contextos urbanos e aqueles que
convivem com comunidades vendo em suas expressões populares uma força desconhecida
pela maioria.
Canclini (2003) refere-se a um período em que origens rurais e culturas urbanas já
haviam se “contaminado”, como é o caso de Brasília:
No final das contas, os românticos se tornam cúmplices dos ilustrados. Ao decidir
que a especificidade da cultura popular reside em sua fidelidade ao passado rural,
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tornam-se cegos às mudanças que a redefiniam nas sociedades industriais e
urbanas. Ao atribui-lhe uma autonomia imaginada, suprimem a possibilidade de
explicar o popular pelas interações que tem como a nova cultura hegemônica. O
povo é “resgatado”, mas não conhecido. (p. 220)

O artigo de Catalão aborda a invasão que a construção de Brasília representa para a
região, mas reconhece as diferentes formas de cultura que esse encontro entre o rural e
urbano produziram.
Brasília, quando chegou nessa região, não pediu muitas licenças nem se desdobrou
em mesuras (havia fatores que pressionavam a pressa). Mas esse mundo nos cerca,
age sobre nós, e a gente sobre eles. Você sentirá que a Mostra tem peças que já
estão “digerindo” informações-materiais, técnicas urbanas, e tudo se torna belo,
sempre. Pois no centro da ação-arte está a Pessoa, o Homem, que quando é belo
por essência ambiente, ele transmite, mesmo que o objeto seja uma garrafa de
cerveja adornada, ou uma lata de leite recortada, uma flor de plástico enlaçada.
Coisas do nosso mundo que invade o mundo que nos cerca. (CATALÃO, 1977, p. 1)

O que esse jornalista diz se assemelha em parte com a discussão trazida por Canclini
(2003) sobre os fenômenos culturais tradicionais, que, conforme o autor,
são hoje o produto multideterminado de agentes populares e hegemônicos, rurais
e urbanos, locais, nacionais e transnacional. Por extensão, é possível pensar que o
popular é constituído por processos híbridos e complexos, usando como signos de
identificação elementos procedentes de diversas classes e nações. (p. 220)

Brasília, em 1977, ano da realização da 1ª Marco, já era um dos centros urbanos mais
multiculturais do país. O jornalista conseguiu ver esse ajuntamento e entrecruzamento de
diferentes culturas com as quais não tínhamos muito contato quando morávamos em Porto
Nacional. Nossas viagens e afastamentos da cidade eram acompanhados de estranhamentos
e contrastes culturais, que encontrávamos em Goiânia, Brasília e São Paulo. Vivíamos numa
imersão de isolamento tal que não parecia necessário que nos confrontássemos com as
novas formas de cultura urbana que já estavam em plena mudança no Brasil.
O PNDA foi extinto em 1991 e substituído pelo Programa do Artesanato Brasileiro PAB. A competência para o desenvolvimento do artesanato passou do Ministério do
Trabalho para o extinto Ministério da Ação Social, e em 1995 foi vinculado ao Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo, e continuou mudando de orientação ao longo dos
governos que se seguiram.
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5.3 Outras vozes, diferentes olhares
Ao longo das minhas diversas reflexões, foi possível perceber que transitei nas
últimas décadas entre as áreas da arte/educação, da educação popular e do design e que
minha formação continuada e atuação profissional ocorreram em zonas de fronteiras entre
diferentes áreas “disciplinares” ou de conhecimento.
Autores que discutem a aproximação entre design e artesanato contribuem para as
discussões acima quando questionam nosso papel ao entrar em contato com outras
realidades. Borges (2011), por exemplo, afirma:
Não há um procedimento-padrão ou receituário para as ações de revitalização do
artesanato – e nem poderia ser de outra forma, já que diferentes situações exigem
diferentes respostas. Se não há uma resposta única, há alguns pressupostos. A
constatação e a análise do que preexiste em determinado lugar são condições
indispensáveis para traçar uma estratégia de trabalho, caso a caso. Esse diagnóstico
não pode ser feito em reuniões no conforto do ar-condicionado de gabinetes
distantes, sob pena de estar previamente fadado ao fracasso: ele exige sempre
“comer poeira”, um contato direto com o lugar, com as pessoas, nas oficinas de
desenvolvimento de produtos. (p. 59)

A autora faz referência a um “tímido movimento” de designers que em meados dos
anos de 1980 foram em direção ao interior do país para contribuir para a revitalização do
artesanato e vê esse movimento ocorrendo também com profissionais de outras áreas. Ela
identifica um florescimento cultural no período após a promulgação da Constituição de 1988
e afirma que o clima de abertura política trouxe para a agenda a garantia de direitos, entre
eles, o direito à cultura.
As referências à década de 1980 fazem com que eu perceba que nossas ações em
Porto Nacional foram anteriores a essa ampliação do olhar do design brasileiro em direção
ao artesanato. Quando esse encontro entre designers e artesãos se iniciou no Brasil, no fim
dos anos de 1980, eu acabara de ingressar como professora de Comunicação Visual no curso
de Arquitetura da Universidade Católica de Goiás, hoje PUC-Goiás. Ao expressar meu
interesse de realizar um trabalho de extensão voltado para o artesanato, a então diretora de
meu Departamento deixou bem claro que não via nenhum valor no artesanato e que minhas
funções deveriam se limitar às minhas aulas.
A experiência vivida em 1980 na mesma Faculdade de Arquitetura, quando da
realização do 1º Seminário sobre Artesanato, abordado no Capítulo 3, pertenceu a um
momento do passado. Adaptando a expressão de Stuart Hall (2003), eu poderia dizer que o
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valor cultural das formas populares desceu na escala de valores e que mesmo durante esse
evento o artesanato não tenha sido valorizado de fato, mas tão somente acolhido por
algumas pessoas isoladas.
Depois do meu ingresso na academia, perdi o contato direto com a área do
artesanato e em 1996 constatei com surpresa que o encontro entre o artesanato e o design
havia sido promovido pelo Sebrae em Brasília e que em Goiânia esse assunto estava longe
de ser considerado. Em 1999 o curso de Design foi criado no Departamento de Artes e
Arquitetura, depois de um processo de discussão e elaboração do qual participei
ativamente.
Ao longo dos últimos quinze anos, acompanhei os estudos e projetos dedicados às
temáticas “design e artesanato” e “design e sustentabilidade”, visitei projetos e participei de
eventos que tiveram esses temas como foco. Borges (2011) situa o artesanato brasileiro no
conjunto dos países da América Latina e diz:
O que é importante deixar claro aqui é que, quando falamos de artesanato neste
livro, estamos nos referindo a uma atividade que vimos disseminada por todo o
Brasil e também por países da América Latina, de objetos que são feitos em geral
coletivamente (por grupos familiares e/ou de vizinhança) e que são ou podem ser
produzidos em série. (p. 25)

Quando a autora distingue essas atividades das concepções usadas em países da
Europa e da América do Norte, percebo que eu tentava compreender ou ordenar o que me
parecia confuso nas diferentes visões do artesanato, tal como o conheci no Brasil, a partir
das minhas referências alemãs.
As técnicas podem ter sido transmitidas por gerações da mesma família ou por
habitantes mais velhos de uma comunidade ou podem ter sido “inventadas”
recentemente por uma ou mais pessoas. Muito raramente estas técnicas foram
aprendidas na escola, mesmo nos casos em que os grupos artesanais pertencem à
classe média.
Esta característica é radicalmente diferente daquela que se entende por craft em
outros países, em que as técnicas são aprendidas em cursos universitários e são
exercidas primordialmente por pessoas instruídas que veem na atividade uma
forma de auto expressão – o que as aproxima mais da arte do que do design.
(BORGES, 2011, p. 25)

Nessa citação identifico diversas expressões que me ajudam a refletir como afinal se
deu o encontro entre meu contexto cultural alemão e a realidade encontrada em Porto
Nacional, entre referências, práticas e concepções diferentes. Hoje considero mais fácil
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refletir sobre essas questões do que antigamente, pois a devida distância ajuda-me a ver os
diferentes entrelaçamentos que aconteceram nessa relação intercultural.
Eu estava acostumada a pensar em categorias que faziam distinções claras entre
artesanato e trabalho manual, artesanato tradicional e criativo, ofícios do campo e da
cidade, não só no passado em Porto Nacional, mas até recentemente, ao me deparar com as
discussões sobre a cultura visual e o design. Percebo agora que minha visão era muito
marcada pelos ofícios tais como os conhecia da Alemanha, com sua estrutura e importância.
Nos anos de 1970, período em que nos mudamos para o Brasil, os ofícios tinham na
sociedade alemã uma importância muito distinta do que víamos como ofícios ou artesanato
em Porto Nacional. Ofícios como os de marceneiro, costureira e pedreiro pertencem ao
setor dos serviços, ao “Handwerk” (Hand=mão e Werk=obra) que é representado pela
Câmera dos Ofícios, uma instituição de peso na economia do país. Tecelagem e cerâmica são
chamados de “Kunsthandwerk” (Kunst=arte), o que significa ofícios artísticos. Essas
atividades são vistas como produtos culturais, e as câmeras de ofícios de cada estado têm
salas de exposição e programas de promoção para os ofícios artísticos, constituindo-se em
programações culturais e de formação da própria categoria profissional, e não do governo.
Os ofícios tradicionais, tais como os conhecemos em Porto Nacional, não existem
mais na Alemanha, mas eram e ainda são promovidos nos museus vivos, onde pessoas que
cultivam as antigas técnicas as praticam em oficinas com equipamentos originais, sendo
pagos para dar oficinas e fazer demonstrações para o público, em grande parte composto
por estudantes.
As técnicas dos ofícios artísticos foram sendo usadas por artistas e designers que as
transformaram com outras linguagens, no que é hoje chamado na Alemanha de “ofícios
artísticos contemporâneos” (RUNDE, 1996). Essa evolução ocorreu de forma muito integrada
com cursos universitários e tecnológicos que unem técnicas artesanais, novas formas de
processar os materiais e o projeto de design. A Universidade de Kassel, onde me formei,
manteve até recentemente um curso superior em cerâmica, que foi fechado por medidas de
contenção de despesas. Esse artesanato artístico corresponde aos “crafts” citados por
Borges (2011), enquanto os ofícios descritos acima são vistos no Brasil como atividades
industriais.
Apesar desse fundo cultural tão distinto, partimos do artesanato como o
encontramos, ou seja, inserido numa outra lógica de transmissão de conhecimento e de

172

produção. Nossa prática, baseada em Paulo Freire, impediu que transportássemos uma
concepção de artesanato para Porto Nacional. Por outro lado, percebo agora por que
sempre tive dificuldade de falar sobre artesanato e de lidar com essas diferenças
conceituais, que começam a se clarear.
Refleti em muitos momentos ao longo da minha trajetória profissional sobre nossa
prática em Porto Nacional e encontrei por diversas vezes vozes críticas aos trabalhos
orientados em Paulo Freire. Lembro-me de que em muitos momentos concordava com as
críticas que diziam que em alguns trabalhos de educação popular os educadores se
encantavam tanto com o saber popular que não se viam no direito de interferir na realidade.
Por muito tempo acreditava que essa crítica se aplicava às nossas ações
Encontrei uma autocrítica de Paulo Freire (2011) no livro Pedagogia da esperança,
escrito em 1992, respondendo a questionamentos feitos às ideias do autor sobre a
conscientização. Referindo-se ao livro Educação como prática da liberdade, ele diz:
O meu equívoco não estava obviamente em reconhecer a fundamental importância
do conhecimento da realidade no processo de sua transformação. O meu equívoco
constituiu em não ter tornado estes polos – conhecimento da realidade e
transformação da realidade – em sua dialeticidade. Era como se desvelar a
realidade significasse a sua transformação. (FREIRE, 2011, p. 143)

Deparei-me com outra reflexão crítica de Freire que me fez rever as avaliações que
eu fazia da nossa prática antes de me dedicar a este estudo. O autor afirma que é preciso
deixar claro que, em coerência com a posição dialética que assume,
a leitura do mundo não pode ser a leitura dos acadêmicos impostas às classes
populares. Nem tampouco pode tal leitura reduzir-se a um exercício complacente
dos educadores ou educadoras em que, como prova de respeito à cultura popular,
silenciam em face do “saber de experiência feito” e a ele se adaptem. (FREIRE,
2011, p.147)

Outra expressão de Paulo Freire, encontrada nas minhas leituras recentes, fez-me
rever minhas lembranças. Não seguíamos as ideias do autor como uma receita ou um
modelo didático, mas víamos nelas muitos apelos para assumirmos posturas e posições que
pudessem criar relações e ações libertadoras e emancipadoras.
A posição dialética e democrática implica (...) a intervenção do intelectual como
condição indispensável à sua tarefa. E não vai nisto nenhuma traição à democracia,
que é tão contraditada pelas atitudes e práticas autoritárias quanto pelas atitudes
e práticas espontaneístas, irresponsavelmente licenciosas. (FREIRE, 2011, p. 147.
Grifo do autor)
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Percebo hoje, com minha pesquisa, que nossa prática não era nem espontaneísta
nem licenciosa. Seguíamos nossa intuição ao buscar caminhos novos e transformadores. Os
eventos culturais que promovíamos eram vistos por nós como oportunidades de contato
entre a população da periferia e a do centro da cidade. Acreditávamos que esses eventos
levariam a um maior reconhecimento da cultura popular como um todo.
Nossa “intervenção” consistia em iniciativas e propostas de estabelecer relações
distintas daquelas a que estávamos acostumados, para que as pessoas envolvidas pudessem
refletir sobre como a sociedade se configura e como ela seria se houvesse mais igualdade
social. Identifico semelhanças entre essas ações e as propostas de Bastos (2010), já citadas
anteriormente, quando ela diz: “A noção de criar um perturbamento no familiar descreve
metaforicamente o processo pelo qual membros da comunidade adquirem um maior
discernimento sobre a própria cultura” (p. 234. Grifo do original). Logo adiante, a autora,
também identificada com o pensamento de Paulo Freire, reforça: “Esse processo convida a
um envolvimento histórico e político e a uma reflexão sobre as possibilidades de mudança”
(p. 235).
Para poder analisar as diversas linhas de pensamento que têm o artesanato como
objeto de estudo ou de ação, volto à discussão feita por Bonsiepe (2011). O autor faz
distinções entre diferentes posturas assumidas por pesquisadores no encontro entre o
artesanato e o design, que ele chama de diferentes enfoques. Em sua opinião, eles podem
ser encontrados de forma pura ou mista.
Trago os seis enfoques caracterizados por Bonsiepe (2011), como citações na íntegra,
por se tratar de um teórico de design provavelmente pouco conhecido em outras áreas de
conhecimento. A meu ver, o que o autor pondera sobre o design ou o designer se aplica a
muitas outras áreas e cabe para todos os profissionais que se aproximam do artesanato.
Enfoque conservador. Busca proteger o artesão contra qualquer influência do
design vindo de fora. Essa postura se encontra ocasionalmente entre antropólogos
que rejeitam qualquer aproximação entre design e artesão, pois querem manter o
artesão em estado puro, imaculado e imune a influências contemporâneas. Sem
querer colocar em dúvida as boas (ou não tão boas) intenções dos antropólogos,
surge a impressão de que eles querem preservar a exclusividade do campo de
pesquisa, pretendendo ser os únicos especialistas legítimos a opinar sobre os
artesãos e seus produtos. No fundo, trata-se de uma disputa territorial: quem pode
mexer em que? (p. 63)
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Vejo que em alguns momentos da minha atuação com os artesãos de Porto Nacional
eu queria manter o artesanato tradicional em sua forma pura, uma visão superada aos
poucos como já mostrei anteriormente.
Enfoque estetizante. Considera os artesãos representantes da cultura popular e
eleva seus trabalhos ao status de arte, utilizando o termo <arte popular> em
referência à, arte erudita>. Usa-se o repertório das formas da arte popular
(ornamentos, combinações cromáticas) como ponto de partida ou fonte de
inspiração para as criações. Aqueles estranhos às comunidades aproximam-se da
linguagem formal-estética para produzir objetos de design. Concretamente, esse
enfoque se manifesta no chamado <etnodesign>. (p. 63)

Esse enfoque diz respeito mais especificamente ao design que aplica desenhos de um
tipo de objeto e o transpõe para outros suportes, como no design de joias ou na estamparia.
Enfoque produtivista. Considera os artesãos como mão de obra qualificada e
barata, utilizando suas capacidades para produzir objetos desenvolvidos e
assinados pelos designers e artistas. É necessária uma boa dose de ingenuidade
para aceitar esse enfoque, apresentado como <ajuda> para o artesanato de
Periferia. Alegam-se interesses humanitários para produzir designs <inspirados> na
cultura popular local ou designs trazidos diretamente do Centro para aproveitar a
mão de obra barata dessas comunidades. Tal prática do design tende a perpetuar
as relações de dependência, em vez de contribuir com sua superação. (BONSIEPE,
2011, p. 63)

Bonsiepe é um designer, pesquisador, professor e consultor que já atuou em muitos
países, principalmente da América Latina, entre eles, o Brasil. Enquanto Adélia Borges
analisa especificamente o encontro entre o design e o artesanato no Brasil, esse autor
refere-se a qualquer situação que tenha conhecido e analisado ao redor do mundo. Esse
enfoque faz com que me lembre de uma loja de “design têxtil” que visitei na Alemanha.
Roupas e outros objetos utilitários de tecido tinham seus projetos assinados por designers
suecos e eram fabricados na Índia. Por meio de uma rede de franquias, esses produtos são
vendidos por toda a Europa, tendo no acabamento artesanal primoroso seu diferencial.
Enfoque culturalista ou essencialista. Considera os projetos locais dos artesãos
como base ou ponto de partida para o verdadeiro design latino-americano ou indoamericano. Às vezes, esse enfoque vem acompanhado de uma postura romântica
que idealiza o suposto passado <bucólico>. (p. 63)

Esse enfoque pode ser identificado nas visões de especialistas convidados pelo PNDA,
conforme abordado anteriormente. Reconheço que em alguns escritos antigos eu fazia certa
idealização ao comparar a vida do campo e a da cidade, em favor da primeira, pois eu via
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principalmente sua integração com a natureza. Essa visão encontro também em alguns
textos de Paulo Freire.
Enfoque paternalista. Considera os artesãos, em primeiro lugar, como clientela
política de programas assistencialistas e exerce uma função mediadora entre a
produção e a comercialização (marketing), em geral, com altas margens de lucros
para os vendedores. (p. 63)

Essa visão coincide em muito com alguns programas sociais de apoio ao artesão, nos
quais a “clientela” é vista como pobres que precisam ser tirados dessa condição. Se em
alguns momentos nosso trabalho preocupou-se com os sinais de pobreza, encarávamos
nessa situação problemas a serem superados, mas não víamos as pessoas como “os pobres”.
Quando o autor se refere à grande margem de lucros, percebo que isso ainda ocorre com
muitos produtos comercializados nos grandes centros urbanos. As desigualdades
econômicas fazem muitas vezes com que as diferenças de preços encontradas numa
realidade sejam vistas como fonte de renda em outra. Isso se aplica a muitos detalhes das
peças artesanais, como rendas, por exemplo, que quando usados em peças de design de
moda conferem ao produto final um valor muito alto, sem que o artesão seja remunerado
de forma adequada.
Enfoque promotor da inovação. Advoga a autonomia dos artesãos para melhorar
suas condições de subsistência, muitas vezes precária. Nesse caso a participação
ativa dos produtores é requerida. (p. 64)

Esse último enfoque citado por Bonsiepe (2011) é o que ele entende ser o mais
apropriado. Infelizmente o autor não define com mais profundidade como pode ocorrer o
encontro entre designer e artesão, tendo como base uma postura de parceria, o que requer
uma participação ativa dos artesãos numa mudança processual.
Vejo as discussões de Paulo Freire (2011) e Bonsiepe (2011) como complementares.
Elas ultrapassam as reflexões acerca de casos específicos como o da nossa experiência e
apontam categorias e critérios de análise e avaliação. Vejo nelas contribuições relevantes
para designers que passam a ser agentes de transformação e inovação em realidades
diferentes das suas.
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5.4 Em direção ao futuro
Atualmente questões ambientais estão em pauta no mundo todo, junto com outros
problemas que ainda persistem, como os diferentes tipos de desigualdades e exclusões
sociais e econômicas. O artesanato é relacionado hoje com a temática da sustentabilidade
por diversas razões. Os processos de produção artesanal utilizam em grande parte materiais
naturais renováveis ou material reaproveitado, gastam relativamente pouca energia e
incorporam em grande parte valores culturais. Os processos de produção e comercialização
coletivos em forma de associações e cooperativas são valorizados a partir de outro olhar e
servem de referência hoje diante de problemas ambientais e novas necessidades, que levam
as pessoas a se unirem e agirem coletivamente.
Encontrei em Thackara (2008) uma ponte entre passado e presente e entre os
estudos da cultura visual e do design, em suas discussões sobre as diferentes atuações dos
designers hoje, numa visão muito ampliada da temática da sustentabilidade. O autor reuniu
experiências práticas significativas que ele conheceu ao redor do mundo e que em muitos
aspectos se assemelham às nossas experiências do passado. Elas estão inseridas em
contextos atuais e são vistas como caminhos possíveis em um mundo complexo. Muitos
problemas atingem diversos grupos sociais indistintamente e, na busca por soluções, valores
presentes nas culturas tradicionais voltam a ser lembrados e estudados a partir de novos
conceitos. Levar em consideração os entrelaçamentos de problemas muda as visões
dicotômicas entre nós e eles, entre os “necessitados” e os que “ajudam”. Cada vez mais
surgem problemas que atingem a todos, independentemente de condições econômicas e
sociais, como as catástrofes naturais, o isolamento e a solidão. O autor mostra como novas
práticas sociais se configuram em diferentes lugares simultaneamente:
A sustentabilidade não é uma meta distante, difícil de ser atingida. Ela já está
surgindo. Muitos elementos de um mundo sustentável já existem. Alguns
elementos são soluções tecnológicas. Outros serão encontrados no mundo natural,
graças aos milhões de anos de evolução natural. A maioria das soluções é composta
de práticas sociais - algumas muito antigas que evoluíram em outras sociedades e
outros tempos. (THACKARA, 2008, p. 30)

As práticas sociais descritas pelo autor incluem atitudes e formas coletivas de agir
que me lembram dos mutirões tão comuns na zona rural do então norte goiano, hoje
território do estado do Tocantins, praticadas nos trabalhos da Comsaúde desde o início de
sua atuação em Porto Nacional. O que é novo em algumas abordagens levantadas por
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Thackara (2008) é a visão de sustentabilidade que propõe que ações coletivas gerem um
design de relacionamentos humanos diferentes, desencadeando mudanças diante de
práticas individuais e individualistas cada vez mais comuns nas nossas sociedades.
O autor propõe um deslocamento das ideias sobre inovação inspiradas pela ficção
cientifica para a inovação inspirada pela ficção social, diz o autor:
Reuni os melhores exemplos que pude encontrar de serviços e estruturas
projetadas para permitir que as pessoas se envolvam em atividades rotineiras e
cotidianas de novas formas: se deslocar, aprender, cuidar umas das outras, se
divertir, trabalhar. Por toda parte, as pessoas estão lidando de maneiras inovadoras
com a vida cotidiana neste exato momento. Em vez de projetar novos serviços e
sistemas do zero precisamos nos perguntar: “Quem lidou com uma questão similar
no passado? Como podemos aprender com, nos adaptar a e combinar as melhores
partes de cada solução?” (THACKARA, 2008, p. 30)

Thackara (2008) fala de comunidades que vivem com simplicidade e lembra dos
movimentos “slow” criados na Itália, como o “Slow Food”,26 e o movimento da “Simplicidade
Voluntária”, defendido por grupos ao redor do mundo, por exemplo, em Portugal:27
Essas sociedades são caracterizadas pela simplicidade e moderação, em vez de
abundância material e consumo em excesso. Elas demonstram como uma vida de
alta qualidade pode ser atingida por meio da riqueza da comunidade, suficiência de
bens, trabalho significativo aliado a lazer e integração ecológica. (p. 249)

Quando o autor refere-se em seu texto a uma vida simples, não se trata de uma
opção religiosa ou ideológica, mas de uma necessidade diante de um planeta com sinais
alarmantes de esgotamento de recursos. O autor explicita seu foco nas pessoas: “A
sustentabilidade, neste livro, se refere a um mundo baseado em menos coisas e mais
pessoas. Dessa forma sustentabilidade significa planejar ações para que as pessoas retomem
o controle das situações, em vez de substituí-las pela tecnologia” (THACKARA, 2008, p. 34).
Esse foco nas relações interpessoais se expressa de diversas formas no texto de
Thackara (2008), que apresenta exemplos e práticas viáveis, e não visões utópicas, como
diferentes redes de colaboração e compartilhamento. O autor diz:
Um foco mais restrito em objetos e aparências (especialmente entre os designers)
é substituído por um foco em “sistemas de produto-serviço” de ciclo fechado que
26

Mais informações sobre estes movimentos podem ser encontrados em:
http://www.slowfoodbrasil.com/perguntas-frequentes Acesso em 2.4.2015
27
O site do movimento português exibe como lema “Porque as coisas boas levam tempo”. Disponível em:
<http://www.slowmovementportugal.com/movimentos-slow/simplicidade-voluntaria
downshifting/>. Acesso em: 31 jan. 15.
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satisfazem às necessidades em todos os aspectos da vida cotidiana: lavar roupas no
topo de prédios residenciais, cuidar de crianças, cozinhas e jardins coletivos,
oficinas comunais para atividades de manutenção, compartilhamento de
ferramentas e equipamentos, redes sociais e clubes para cuidar da saúde e
prevenir doenças. (THACKARA, 2008, p. 34)

Volto a me lembrar da inventividade brasileira da qual falava Aloisio Magalhães e
associo essa ênfase dada às pessoas, própria dos anos de 1970, com as discussões atuais.
Magalhães (1977) dizia: “O que existe é uma disponibilidade imensa para o fazer. Parece-me
que, no caso brasileiro, toda atividade com caraterísticas de artesanato, ou seja, objeto que
se usa, são formas iniciais de uma atividade que quer entrar na trajetória do tempo” (p. 9).
Existe uma nova percepção dessa disponibilidade para o fazer, para criar soluções,
atualmente levadas a efeito em diferentes países para diferentes problemas, conforme
mostra Thackara (2008).28 No Brasil de hoje, vejo essa inventividade em plena expansão na
cidade de São Paulo, diante da crise de falta de água.
Em vez de buscar soluções para outras pessoas, de desenvolver programas e planos
para problemas que não atingem quem os elabora, os novos comportamentos e as
mudanças de atitude devem ser fomentados no nosso entorno diante as distorções e
“insustentabilidades” que vemos nele. As antigas ideias de uma cultura alternativa são
atualizadas por Thackara (2008) como necessidades para um futuro que é definido por nós.
Uma visão cultural alternativa é vital para moldar as nossas expectativas e
impulsionar a mudança transformadora. Visões compartilhadas são necessárias
para os esforços de inovação. A principal questão – para pessoas, organizações e
governos – é saber onde queremos estar. (THACKARA, 2008, p. 51)

Thackara (2008) considera a re-localização da atividade econômica uma
característica-chave e afirma que atributos como autenticidade e produção local são “cada
vez mais desejáveis nas coisas que compramos e nos serviços que utilizamos” (p. 112). Ele
ainda reforça o argumento de que o descaso em relação ao contexto é uma das principais
razões do fracasso do que ele chama de nova economia.
Nesse aspecto, seu pensamento coincide com o de Lia Krucken (2009), para quem o
“design para a sustentabilidade” deve envolver ativamente as pessoas que participam da
produção e do consumo de bens e serviços. Na opinião da autora, essa abordagem pode ser
considerada uma visão estratégica da concepção e do desenvolvimento de soluções
28

John Thackara iniciou um movimento chamado Doors of Perception, que reúne pessoas em diferentes países
para realizar ações de intervenção e desenvolvimento locais. Disponível em:
<http://www.doorsofperception.com>. Acesso em: 2 abr. 2015.
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sustentáveis, e sugere que o design é capaz de promover estilos de vida também
sustentáveis: “Sob essa perspectiva, uma das principais responsabilidades do designer é
promover novos critérios de bem-estar, baseados na qualidade (consumir menos e melhor)
e não na quantidade” (KRUCKEN, 2009, p. 48).
Encontrei nas discussões de Thackara (2008) vários critérios que podem ajudar na
análise de ações e posturas em situações como as que vivenciamos em Porto Nacional e que
podem nos indicar caminhos hoje quando pretendemos atuar em situações semelhantes.
O autor formulou uma série de “regras de envolvimento” para os dias de hoje, com a
intenção de orientar designers e pesquisadores que trabalham fora de seu território.
Regra Número 1: Na dúvida o desenvolvimento começa em casa. Procure por
perto, além de procurar longe. É mais fácil melhorar os recursos humanos, a
cultura, a herança, as tradições, o know-how e as habilidades da cultura local do
que uma cultura distante. (p. 254)

O que o autor denomina “regra” vejo mais como princípio ou postura. No item acima
ele mostra que se preocupa com mudanças em qualquer localidade. Ele chama a atenção
para que lancemos um olhar mais aguçado em volta de nós mesmos, para vermos o que
precisa mudar na nossa realidade, e não apenas em lugares distantes.
Regra Número 2: Trabalhe para pessoas reais, não para categorias. Fique alerta
sempre que ler as palavras “os pobres” (ou “os índios”, ou “os cegos”, ou “os
deficientes”). Esses hábitos casuais e difundidos da linguagem excluem a alma e a
humanidade das pessoas. Se você não acredita em mim, pergunte a uma pessoa
cega. (p. 254)

Nesse segundo item, vi reforçado o que eu havia analisado, na minha atuação em
Porto Nacional, como uma visão excessivamente coletiva. Pensar apenas na coletividade
pode fechar a visão para as diferenças individuais, uma relação que ficou clara para mim ao
terminar as entrevistas com as três artesãs, que revelaram, cada uma à sua maneira, sua
“alma”.
Regra Número 3: Respeite o que já existe. A maioria dos designers é treinada para
mudar as coisas primeiro e fazer perguntas depois. É muito melhor utilizar o olhar
de um designer para revelar o valor oculto e mobilizar recursos locais ocultos.
(p. 255)

Esse ponto de vista não fala de preservação, e sim de valorização. Nela, vi reforçado o
“olhar do designer”, que pode integrar diversas perspectivas ao se deparar com a produção
artesanal, por exemplo, e perceber seu valor estético, simbólico, funcional e comercial.
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Regra Número 4: Capacite o pessoal local. Qualquer ação de design que reorganize
locais e relacionamentos é um exercício de poder. Um bom teste para a
sensibilidade de uma proposta de design é se perguntar se ela capacita as pessoas
a aumentar o controle sobre o próprio território e recursos. (p. 255)

Cabem nesse item os diferentes conceitos de emancipação e empoderamento e as
discussões trazidas por Aguirre (2011). Vejo nessas “regras” elencadas por Thackara (2008)
um detalhamento que pode responder a questões deixadas em aberto por Bonsiepe (2011),
no que ele chamou de enfoques, quando este autor afirma que a participação ativa dos
produtores é desejada, sem entrar em maiores detalhes. Vejo, portanto, as contribuições de
Thackara como um complemento.
Regra Número 5: Comprometa-se a longo prazo. Leva tempo entender uma
situação, leva tempo escutar o pessoal local e conquistar sua confiança, leva tempo
para que as soluções apropriadas venham à tona. Quando Sergio Palleroni ofereceu
o apoio de estudantes de design à comunidade de New Orleans, ele se
comprometeu a um mínimo de três anos de envolvimento. (p. 255)

No item acima localizo críticas que podemos fazer a projetos de extensão que são
planejados para prazos muito curtos, como o desenvolvido pelas estagiárias de Nutrição da
UFG em Porto Nacional, comentado no Capítulo 1.
Regra Número 6: Pense pequeno. Pequenas ações de design podem ter grandes
consequências, muitas das quais podem ser positivas. Se alguém construir um
ponto de ônibus em uma favela urbana, uma vibrante comunidade pode surgir e
crescer ao redor dela. Tal é o poder de pequenas intervenções em complexas
situações urbanas. Leia Small Change (Pequenas Mudanças), de Nabeel Hamdi,
para mais exemplos inspiradores do poder de pensar pequeno. (p. 256)

Esse ponto lembra-me o livro O negócio é ser pequeno, de Schumacher (1979), que
sendo um estudo de economia que leva em conta as pessoas, encontra-se em sintonia com
autores do design com focos semelhantes. Cabem aqui também as ideias de Victor Papanek
(1971), com seu livro Design for a real world. Esse livro, sem tradução para o português, foi
muito discutido nos anos de 1970 e caiu no esquecimento durante décadas, mas está
começando a ser relembrado hoje. O autor faz uma crítica ao design publicitário que ele vê
dedicado em convencer as pessoas a comprar coisas que não precisam com
dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que não se interessam por elas e
que é assim, quem sabe, a especialidade mais falsa que existe. (PAPENEK, 1971,
p.12, tradução livre minha)

A crítica ao consumismo feita nos anos de 1970 volta à tona no design centrado nas
pessoas que defendem hoje uma redefinição do conceito de bem-estar, baseando-se em
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“menos coisas e mais pessoas” (Thackara, 2008, p. 16). O tema “Soluções para um mundo
real”, escolhido este ano para um encontro municipal entre os cursos de Design de Goiânia,
o “Sintegra! 2015”, mostra que os estudantes goianos buscam mais contato com a realidade,
assinalando assim uma abertura para discutir a responsabilidade social do design. Ao
participar em uma mesa-redonda sobre “Design e Sustentabilidade”, a convite dos
estudantes, pude verificar que as discussões levantadas ao ressignificar minhas experiências
do passado estão em sintonia com discussões atuais de uma linha de pensamento do design.
Regra Número 7: Pense em termos de sistemas integrados. O design de um
dispositivo, como uma bomba d’água, ou um sistema de irrigação, não representa
muito mais do que 10% da solução completa. Os outros 90% envolvem distribuição,
treinamento, manutenção e acordos de serviço, parcerias e modelos de negócios.
(p. 256)

Identifico nessa última regra uma distância ainda grande entre as práticas comuns do
design, focadas em um determinado produto, sem vê-lo como mais um de muitos elementos
inseridos num sistema mais complexo. Vejo, por outro lado, que estudos e projetos que
buscam soluções integradas estão despontando pelo Brasil afora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diversas leituras e reflexões contribuíram para que eu me orientasse nesse
labirinto de referências culturais distintas, tempos distantes e próximos, contextos sociais
diversos, políticas públicas e culturais. Percebi que minha visão de cultura popular havia
ficado presa no passado e que não tinha clareza da dimensão histórica da “construção do
popular”. Entre outras leituras, encontrei na visão historiográfica em relação ao “popular” de
Leda Guimarães (2011) um panorama que me fez perceber que os diversos conceitos do
popular sempre foram construídos, nos diversos contextos históricos, a partir de interesses
de determinados grupos sociais, detentores do poder. Nas diversas conversas com a
professora Leda sobre esse tema, aprofundando sobre visualidades populares nos estudos
da Cultura Visual discutimos como essas construções nos desafiam a comprender os
diferentes contextos de criadores e consumidores e localizá-los nas suas trajetórias e
histórias pessoais. Essas discussões contribuiram para que pudesse compreender como no
processo ativo da cultura seus atores vão refazendo significados.
A leitura de Canclini (2003) e sua visão de “culturas híbridas” abriram-me a visão para
os diferentes “rumos que a cultura popular vem tomando” e me afastou de ideias de querer
voltar a estados puros. Se no passado percebia a arte popular de Porto Nacional como ainda
inserida em tradições de vida do campo, pelo fato de a região se encontrar relativamente
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isolada dos grandes centros, vejo que hoje a cidade tem bem perto a capital do estado do
Tocantins, Palmas, planejada, implantada com muito poder econômico e trazendo as mais
variadas culturas do Brasil para a região. Assim, novos contextos culturais vão configurandose.
As discussões teóricas dos estudos culturais e da cultura visual trazem elementos que
me ajudaram para entender uma prática do passado, mesmo que ela tenha ocorrido numa
situação de isolamento geográfico, sob influências de diversas ordens, inclusive as que nós,
de fora, trouxemos para a realidade de Porto Nacional. Estávamos trabalhando com cultura
popular, uma temática que hoje se discute de forma muito mais interdisciplinar do que
naquela época. Muitas discussões com visões ampliadas sobre o popular e visualidades
populares vêm de autores como Leda Guimarães (2011), que sugere:
Para se trabalhar com as matrizes populares ou da cultura visual do povo,
precisamos de várias portas de acesso, de entender os cruzamentos de vários
caminhos teóricos que, ao logo do século XX, colocaram a cultura popular como um
lugar de enunciação na compreensão de cultura e conhecimento. (p. 50)

Percebi a força da presença de visualidades populares nas imagens a partir da
compreensão de Guimarães (2011), quando ela diz que a “visualidade toma conta das
relações sociais que alteram a produção de sentidos em torno daquilo que observamos,
inclusive condicionando ou alterando o modo como percebemos ou deixamos de perceber
algo” (p. 51).
Não poderia deixar de fazer uma pequena retrospectiva de como o processo de
construção desse projeto de pesquisa se situou na proposta oferecida pelo Programa de PósGraduação em Arte e Cultura Visual. Iniciei meus estudos no programa em uma disciplina
optativa do Prof. Raimundo Martins como aluna especial para me aproximar da área de
conhecimento da cultura visual. Encontrei neste campo a possibilidade de realizar
interlocuções transversais com outras áreas de conhecimento, que me permitiram examinar
meu objeto de estudos a partir de diversos enfoques e discussões teóricas.
A referida disciplina “Seminário de Pesquisa em Arte, Educação e Visualidades”
contribuiu com que me situasse na discussão sobre as ciências na pós-modernidade e com
que fizesse uma revisão da minha maneira de compreender alguns eventos do século vinte.
Os autores apresentados no seminário me levaram a questionar meu papel de pesquisadora.
Eles abriram um leque de possibilidades de abordagens metodológicas para que eu pudesse
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refletir como transformar meu intuito de sistematizar as memórias de uma experiência
vivida no passado em um projeto de pesquisa. A disciplina foi decisiva para que eu me
candidatasse a uma vaga como aluna regular do programa.
As disciplinas obrigatórias Teorias da Arte e da Cultura Visual e Metodologia de
Pesquisa em Arte e Cultura Visual, oferecidas pelos professores Raimundo Martins e Alice
Fátima Martins respectivamente, ajudaram a me situar mais ainda na área da cultura visual.
Passei a compreender a abrangência dessa área de conhecimento evidenciada na
diversidade dos projetos de pesquisa aprovados naquele ano junto com o meu.
Ler e discutir sobre aspectos históricos e conceituações do ensino da arte e da cultura
visual no Brasil me fez questionar minha formação em pedagogia de artes e ofícios na
Alemanha: em que ela se assemelhava ou distinguia dos caminhos trilhados nesta área no
Brasil nas últimas décadas.
Minhas dificuldades ao tentar definir meu perfil profissional sendo professora de
comunicação visual no design, mais professora e menos artista ou designer, ganharam novas
perspectivas ao perceber que a visão ampliada de arte defendida pela cultura visual
comporta atividades em zonas fronteiriças entre arte e design.
Uma disciplina optativa ministrada pela professora Irene Tourinho convidou nosso
grupo a realizar reflexões voltadas às atividades docentes questionando diversas maneiras
possíveis de sermos professores universitários. Discutimos como construir pontes de
comunicação entre professores e alunos, temas e conteúdos, usando o humor em suas
dimensões: cômico, irônico ou crítico para abordar situações complexas baseando-nos em
vivências e experiências da vida cotidiana. Deparei-me com a situação de dizer quem sou e
de como me via como professora a partir da discussão do papel do humor em processos de
aprendizagem e de mediações pedagógicas, depois de vinte e quatro anos sendo docente
universitária.
A disciplina da Profa. Alice Martins propôs um estudo aprofundado da obra de um
determinado autor, no caso o filósofo Vilém Flusser. Os estudos de Flusser, um judeu tcheco,
que se dizia pertencente à cultura alemã, por ter vivido na então cidade cosmopolita Praga,
colocaram-me em contato com o passado da família da minha mãe e minha condição de
estrangeira no Brasil. O ato de traduzir os próprios textos foi um tema recorrente nos
escritos de Flusser, uma atividade comum para mim e sobre a qual eu não havia refletido
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muito antes. Passei a observar as diferentes implicações ao viver num país de empréstimo e
de me expressar num língua nova.
A disciplina que aparentemente mais me aproximaria do meu objeto de pesquisa foi
Visualidades e Visibilidades Populares, oferecida por professora Leda Guimarães. Parecia-me
que finalmente estava na área do meu interesse nesta última disciplina do meu programa de
estudos. Na ocasião ainda via a cultura popular muito relacionada a comunidades
tradicionais, e tive que rever meus conceitos ao constatar que a arte urbana, as diferentes
expressões de cultura jovem, entre outras, fazem parte da cultura popular contemporânea.
Questões como o ensino da arte e da cultura visual, em parte discutida a partir de
autores que eu havia conhecido nas outras disciplinas, vieram à tona em outros contextos o
que me ajudou a examinar alguns temas sob outros ângulos. As temáticas de identidade,
inter- e multiculturalidade discutidas na disciplina contribuíram com que interligasse e
aprofundasse diferentes visões adquiridas nas disciplinas anteriores. Pude também
relativizar minha visão da condição de estrangeira, que implica vir de outro país, ampliando
conceito de “estrangereidade” para todas as pessoas que se deslocam de seus contextos
habituados para lugares geográficos, sociais e culturais diferentes.
Considero agora esse processo de construção de conhecimento nas diferentes
disciplinas como parte importante do embasamento teórico da pesquisa e não como uma
etapa obrigatória para que pudesse me dedicar posteriormente ao meu objeto de pesquisa.
Conheci grande parte dos autores citados no meu texto nessa aproximação com a cultura
visual. Eles passaram a ser fontes e interlocutores para minhas reflexões e percebo agora
que as provocações e indagações que vieram dos livros, dos professores e colegas nas
diferentes disciplinas encontram-se presentes e mescladas no meu texto, inseparáveis das
diferentes maneiras de ver e compreender que fui adquirindo. As diferentes análises e
interpretações ao longo do texto são, entre outros fatores, fruto deste processo coletivo de
confrontar teorias e práticas e de questionar e rever ideias e convicções naturalizadas ao
longo da minha trajetória pessoal e profissional.
Todo processo de construção de conhecimento é uma experiência cheia de possíveis
caminhos e implica a necessidade de escolhas. Abandonei um caminho que parecia
promissor para me aproximar do passado a partir de diferentes visões localizadas no
presente. Mesmo morando em Goiânia há quase trinta anos e a 800 km de Porto Nacional,
meus contatos com a cidade foram constantes, o que significa que o início do meu projeto
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de pesquisa não representou um retorno repentino. Fui convidada, há algum tempo, a
integrar-me ao grupo “Porto Nacional somos nós”, de uma rede social (Facebook). Torneime assim uma observadora, a distância, daquilo que acontece na cidade, ou pelo menos
daquilo que esse grupo julga importante compartilhar com seus mais de três mil membros.
Comecei a publicar algumas das nossas fotografias antigas nesse grupo, falei do
projeto de pesquisa e pude perceber um crescente interesse dos membros dessa
“comunidade” por nossos registros. Também nessa rede social criei um grupo com o
objetivo específico de compartilhar nossas fotografias, com o título “Revivendo Porto
Nacional”, que em poucos meses teve a adesão de oitocentas pessoas. As reações expressas
nos comentários mostram que as imagens mobilizam significados muito distintos para cada
um de seus observadores.
Fui percebendo que as observações feitas pelo grupo, a partir das fotografias
disponibilizadas, me forneceram dados que permitiram uma análise do que aquela
experiência do passado pode significar hoje para diversas pessoas de Porto Nacional. Percebi
também a capacidade que as fotografias possuem de suscitar narrativas próprias.
Num determinado momento do processo de pesquisa, parecia que seria interessante
integrar essa experiência na rede social como uma abordagem complementar aos meus
diversos caminhos de reencontro com as memórias do passado. Todavia, essa possibilidade
colocou-me diante da pergunta de como poderia compreender e abordar teórica e
metodologicamente esses encontros virtuais.
Tomei conhecimento da área de estudos denominada Etnografia Virtual e li alguns
textos para verificar criticamente se meu modo de proceder correspondia à forma com que
os etnógrafos virtuais investigam seus objetos de estudos. Ainda tive de analisar se minha
pesquisa, já bem adiantada, comportaria estender minha investigação para esse terreno.
Constatei que a etnografia virtual trata os estudos em meios eletrônicos como uma
pesquisa de campo que faz observações detalhadas, discrições, análise e interpretação, e
que um processo investigativo e de construção de conhecimento pode ocorrer totalmente
no ambiente virtual. Analisando essa possibilidade muito envolvente por sua interatividade e
discutindo sobre esse caminho durante meus encontros de orientação, concluí que as
informações que eu conseguia obter nesses meios foram importantes porque me
permitiram encontrar uma ressonância sobre o projeto de pesquisa e abrir diversos
caminhos possíveis para compartilhar seus resultados.
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Em alguns casos, a publicação de fotografias na rede social e as trocas de
comentários ajudaram-me a recuperar memórias e a redigir legendas de forma coletiva. Por
outro lado, percebi que os contatos que pude estabelecer por essa via precisariam ser
retomados em encontros pessoais para possibilitar diálogos em tempo real e com mais
aprofundamento. O processo de construção, revisão e discussão ao longo desta jornada de
trabalho fizeram com que os reencontros virtuais ganhassem outra função e que mudassem
de lugar. Em vez de usar essa abordagem inserida nas metodologias de pesquisa percebo
nessas aproximações um grande potencial para a socialização dos resultados da pesquisa.
Posso intensificar futuramente o compartilhamento de fotografias, iniciado durante este
processo, tanto nas redes sociais quanto em exposições e encontros locais.
Pretendo continuar refletindo sobre a experiência da interação virtual em artigos e
seminários, após concluir esta fase de estudos. Uma percepção importante que pude
adquirir em diferentes contatos na rede social e por e-mails é que as experiências do
passado não se encerraram, e sim se reconfiguraram em outros contextos, em novos
caminhos presentes em diferentes histórias de vida.
Abri mão de uma reflexão sobre essa experiência, inicialmente prevista para o
Capítulo 5, e dediquei-me ao estudo das políticas públicas da época, criando um panorama
geral, uma contextualização histórica. Embora não exaustiva, acredito que a abordagem que
faço do período seja indicativa de um contexto marcado por circunstâncias históricas, sociais
e políticas turbulentas.
O processo de me reaproximar do passado e dele extrair algumas situações que me
pareceram significativas e refletir teoricamente sobre elas mostrou-me como as
particularidades e generalidades das relações sociais são tratadas por diversos autores de
forma distinta. Em um desenvolvimento dinâmico, envolvi-me com deslocamentos do meu
olhar, em revisões de conceitos, convicções e ideias. Ampliei meu leque de questionamentos
até aonde pude enxergar inter-relações de assuntos e abordagens.
Muitas das minhas compreensões novas que adquiri nesse processo correspondem
ao que disse Hernandez (2011, p. 37): “Tomar distância da própria realidade cotidiana,
explorar as posições próprias e as de outros, faz parte de um processo de descentralização
necessário, especialmente para colocar em questão os próprios supostos e afastar-se dos
dogmas”.

188

Chegando a este ponto desta dissertação, deparo-me não só com o que consegui
reunir de relatos, reflexões, análises, interpretações e imagens, como também vejo-me
diante de uma evidência: a de que muitos dados não puderam ser incluídos, diante dos
diversos recortes que se fizeram necessários. Para poder escrever estas Memórias de uma
experiência intercultural em torno do artesanato de Porto Nacional, Tocantins, entre 1975 e
1981, tive de me concentrar em alguns aspectos do período em questão e limitar a
abrangência de minha investigação. Deixei a grande maioria das fotografias de lado para me
concentrar em algumas; encontrei muitos textos que me surpreenderam e me instigaram
para discussões atuais, mas tive de fazer escolhas, priorizando apenas alguns deles.
Imagino que diferentes pessoas lidariam das mais variadas formas com o mesmo
material que tive em mãos. Cada uma delas encontraria nas imagens e nos textos outros
estímulos para seguir linhas de raciocínio e reflexões distintas das minhas.
As fotografias sistematizadas como arquivos, redescobertas agora, possibilitaram que
visse nelas pontes para ultrapassar as distâncias no tempo e entre pessoas. Percebi como as
imagens se apresentam como testemunhos de momentos não citados nos textos. Pude
compreender a integração do trabalho com os artesãos no âmbito maior do trabalho da
Comsaúde principalmente analisando as fotografias, que mostram as diversas facetas de
envolvimento de artesãos em situações que eu não acompanhava. Emoções e afetos são
evidenciados pelas imagens de uma determinada maneira que os diversos textos não seriam
capazes de traduzir.
Percebi nos textos escritos por mim uma maneira de observar e descrever a realidade
próxima da antropologia e da etnografia o que eu podia perceber na época. O pensamento

baseado em Paulo Freire certamente contribuiu com que enxergasse e nomeasse contextos
históricos, sociais e políticos percebidos ao entrar em contato com a nova realidade. Vejo,
por outro lado, que minha condição de estrangeira foi importante para que o desconhecido
e o estranho se configurassem em situações não naturalizadas, portanto, evidenciadas em
suas diferenças e diversidades. Fui descobrindo ao longo desse processo que meu caminho
pessoal de formação entre design e educação popular foi importante para me preparar para
o encontro com o outro.
Destaco mais uma vez a Cultura Visual como porta de entrada, que me abriu a visão
para as conexões entre as diferentes fundamentações teóricas encontradas na Educação, na
Antropologia, nos Estudos Culturais, na Filosofia e no Design. Ao entender a Cultura Visual
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como metodologia viva em constante transformação, pude recorrer à criatividade e à
intuição para me aproximar das diferentes dimensões envolvidas na temática estudada, uma
forma de trabalho que me é própria, sem perder de vista as interações entre teoria e prática
e as diferentes abordagens metodológicas que conferem ao trabalho uma estrutura
científica.
Incluir uma discussão sobre as políticas públicas da época e as diferentes discussões
da aproximação do design com realidades socioculturais distintas foi uma forma encontrada
de tornar o processo de pesquisa mais integrado ao âmbito de minha atuação profissional
atual. Parece-me que o leque de possíveis leitores deste trabalho pode se ampliar e estender
assim para a área de pesquisa em design.
Vejo nos depoimentos colhidos nas entrevistas com as três artesãs muitos estímulos
para ressignificar as experiências vividas no passado por acrescentar às minhas memórias
outras vozes. As mulheres mostraram que se sentiam participantes ativas de um processo de
construção coletiva e não como clientes de um programa social. Pude constatar que cada
artesã guarda memórias distintas e atribui significados próprios aos momentos vividos tanto
tempo atrás. Elas fazem reflexões mais práticas ou mais abstratas, cada uma à sua maneira,
mostrando que o pensar e o fazer formam uma unidade inseparável. As diferentes maneiras
de lidar com a cronologia mostram que os diferentes tempos são menos importantes do que
as sensações que ficaram na memória.
Quando discutimos que nosso pensamento e nossa construção de conhecimento não
seguem linearidades simples e que a complexidade da vida cria conexões temáticas
independentes das sequencias temporais isso se aplica da mesma forma a estas mulheres
que refletiram sobre seus diferentes “fazeres”. As três mulheres mostraram consciência das
suas funções de liderança e orgulho pelo valor cultural de suas atividades. Os processos de
aprendizagem e mediação ficaram evidentes nas falas de Dona Romualda e Dona Teodolina,
pelo papel de professoras que assumiam.
Por fim posso dizer que a relação do trabalho que me propus a descrever e analisar
tem muito mais ligação com minha biografia pessoal do que me dava conta. Escrevi durante
o período de estudos e revisões um ensaio sobre meus diferentes contextos interculturais,
do qual inclui apenas algumas passagens neste texto. Penso em publica-lo em outro
momento. Trata se de reflexões e narrativas que evidenciam que em muitas situações minha
origem social me aproxima mais das experiências vividas por pessoas de Porto Nacional do
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que minha condição de estrangeira poderia fazer supor. Os contrastes sociais e de
desigualdade eram percebidas por mim na infância numa cidade pequena na Alemanha, da
mesma forma que os percebia em Porto Nacional mais tarde.

Abrir os arquivos de Marcos Lotufo e meus para que nossos registros sejam
conhecidos e compartilhados é o nosso desejo e constitui um convite para que outros
pesquisadores ou simplesmente pessoas interessadas em conhecer melhor as experiências
do passado se aproximem. Ao reunir estas versões de fragmentos de uma história localizada
num determinado tempo, exponho minha disponibilidade de discutir com mais
profundidade, pessoal ou virtualmente, sobre os diferentes indicativos, resultados parciais e
provisórios da minha investigação.
Pretendo criar como desafio futuro bancos de dados que deem acesso aos textos e
imagens guardados nos nossos arquivos e conto para isso com a Comsaúde e os
pesquisadores com os quais mantenho contato em Porto Nacional e Palmas. Pretendo
encontrar-me com as pessoas que hoje compõem o quadro de sócios da Associação dos
Artesãos e Artífices de Porto Nacional para perceber até que ponto esta pesquisa interessa a
esse grupo.
Em 2019 a Comsaúde completa cinquenta anos de existência e pude verificar em
muitos depoimentos, em contatos pessoais e virtuais, o grande número de pessoas que se
manifestou dizendo que os programas comunitários influenciaram suas historias de vida de
forma positiva. Vejo como desafio a realização de um projeto de pesquisa mais amplo que
conte diferentes trajetórias de pessoas marcadas pelo trabalho desenvolvido por essa
entidade até hoje. Acredito que a amplitude das dimensões deste trabalho exige, tendo em
vista a complexidade dessa tarefa, a composição de uma equipe multidisciplinar. Se as rotas
de vida das pessoas envolvidas foram fortemente marcadas pelos movimentos sociais e
culturais dos quais participaram, posso afirmar o mesmo em relação aos meus caminhos
trilhados até então.
Ao concluir minha dissertação, alguns círculos se fecham, como os diferentes
posicionamentos de teóricos do design de hoje citados em diversos momentos, que
dialogam, em parte, com nossas posições assumidas no passado. O olhar da sustentabilidade
faz com que não seja mais o povo avançado do hemisfério norte aquele que “deve ajudar o
povo atrasado do sul a acompanhar seu nível de evolução” (THACKARA, 2008, p. 238).
Podemos nos perceber cada vez mais fazendo parte da humanidade que se vê diante de
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problemas de um mundo complexo. Esses desafios podem ser enfrentados mediante o
questionamento sobre onde e quando algum povo desenvolveu formas de vida mais
sustentáveis com as quais podemos aprender. O artesanato e as formas tradicionais de
produzir têm muito a contribuir neste contexto, não como um modelo a ser preservado, mas
enquanto experiências acumuladas.
Uma questão discutida por Marcos Lotufo e eu, quando estudávamos na Alemanha
dos anos de 1970, era o comércio justo. Nossas ideias foram marcadas por essas discussões,
mas não falávamos delas para os grupos comunitários de Porto Nacional. Tive acesso à
monografia de Luciana Pereira de Souza (2012), professora e pesquisadora de Porto
Nacional, escrita recentemente para um curso de especialização em Gestão Pública com o
título: “Associação dos Artesãos e Artífices de Porto Nacional: uma experiência de Economia
Solidária”. Nesse texto, ela analisa a Associação dos Artesãos e Artífices de Porto Nacional
como uma experiência integrada ao movimento de Economia Solidária, chegando por outras
vias a conceitos semelhantes aos encontrados em nossas discussões no passado.
No Brasil, projetos de economia solidária e de comércio justo estão sendo
desenvolvidos pela agricultura familiar e por centrais e redes de comercialização. Como foi
levantado no capítulo anterior, faltavam nas políticas públicas dos anos de 1970 critérios e
categorias para orientar as ações que tinham como objetivo promover desenvolvimento,
geração de renda e valorização cultural. Parecido com as divisões de competências em
diferentes programas e projetos nos anos de 1970, olhando para o artesanato ora como
cultura popular, ora como potencial de geração de renda, podemos ver que as mesmas
dúvidas perduram até hoje. Atividades relacionadas com a “Economia Criativa” estão
localizadas no Ministério da Cultura, enquanto o “Programa do Artesanato Brasileiro”
pertence à Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República e a
“Economia Solidária” encontra-se sob a coordenação do Ministério do Trabalho e Emprego.
Por outro lado, diversos movimentos e projetos desenvolvidos atualmente no Brasil e
ao redor do mundo contribuem com que estas discussões se renovem, criando redes e
suportes ampliados menos dicotômicos e de forma multidisciplinar.
Ao iniciar este projeto de pesquisa, eu partia da ideia de que teria que me
movimentar na cultura visual, guardando distância do design, o que me impedia de
relacionar nossa experiência do passado com as discussões atuais deste último. Apesar de o
design ser citado constantemente como parte integrante da cultura visual e o artesanato ter
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seu lugar assegurado como uma expressão de arte, quando vista como um campo ampliado,
percebia a experiência vivenciada em Porto Nacional situada na fronteira entre a valorização
da cultura popular e a geração de renda, causando-me dificuldades de conceituação.
Realizando um estudo bibliográfico ampliado em livros que me serviram de
referência para a discussão dos temas “design e artesanato” e “design e sustentabilidade”
nos últimos anos, percebi que eu podia encontrar no design, que é considerado uma ciência
social aplicada, categorias de análise e conceitos para também rever nossas práticas
específicas da época sob esta ótica. A partir daí vi como possível inserir o artesanato nas
diversas abordagens do design, que por sua vez dialoga de forma interessante com a cultura
visual por ter seu foco nas pessoas e nas relações intersubjetivas.
Percebi nas fotografias apresentadas no Capítulo 3 que quase todas mostram
atividades realizadas em grupos. A importância das reuniões, as diferentes formas de
participação e os momentos de formação aparecem nitidamente não só nas imagens
selecionadas, mas também como elementos principais de uma práxis baseada em Paulo
Freire.
Se os momentos coletivos prevaleceram no relato das minhas memórias, visões
pessoais diferenciadas ficaram evidentes nas entrevistas com as três artesãs. Elas uniram
aspectos peculiares da importância das experiências vividas para a vida de cada uma e ao
mesmo tempo integraram vivências pessoais e grupais de forma clara.
A partir do momento em que voltei meu olhar mais para o design, percebi de forma
mais clara minha posição em diferentes fronteiras e áreas de conhecimento que se
sobrepõem, se entrelaçam e dialogam, mas que em alguns momentos se distinguem.
Ter feito essa descoberta reforça minha convicção de que construímos
conhecimentos em determinados contextos com significados localizados em épocas e
circunstâncias específicas. Ideias, projetos, pensamentos são descartados muitas vezes por
não serem mais adequados, por estarem superados ou equivocados. Mas, diante das
constantes mudanças que se processam nas diferentes sociedades, esses conhecimentos
podem ser lembrados novamente, voltar para as discussões atuais redefinidos por novas
visões, levando em consideração experiências acumuladas, gerar redirecionamentos de
caminhos e ressignificações possíveis a partir de novas realidades e necessidades.
Ficar nas fronteiras e nas rachaduras entre diferentes áreas de conhecimento me
acompanha há muito tempo em todas as temáticas com as quais me relaciono. Tomar
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conhecimento das questões da cultura visual acrescentou mais um campo que vive da
instabilidade e da potencialidade de fazer diferentes leituras e promover descolamentos.
Aprendi a me movimentar melhor nos terrenos instáveis e a conviver com o fato de que
todo conhecimento é parcial, provisório e não conclusivo.
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ANEXO I:
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidada para participar, como voluntária, de uma pesquisa. Eu,
Edith Hedwig Lotufo, sou pesquisadora vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Arte e
Cultura Visual - Mestrado e Doutora da Universidade Federal de Goiás.
Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar fazer
parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e
a outra é minha como pesquisadora responsável.
Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato comigo pelos
telefones (62) 32410841 ou (62) 82641193.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A PESQUISA
Meu projeto de pesquisa tem como título: MEMÓRIAS DE UMA EXPERIÊNCIA
INTERCULTURAL EM TORNO DO ARTESANATO DE PORTO NACIONAL, TOCANTINS ENTRE
1975 E 1985.
As entrevistas e conversas informais para as quais peço sua colaboração pretendem
ouvir suas memórias sobre o período em que se reuniam grupos de artesãos que juntos
criaram a Associação de Artesãos e Artífices de Porto Nacional.
Parte de seu depoimento será usada no texto de dissertação de mestrado que
apresentarei para uma banca de professores e que poderá ser lido por qualquer pessoa
interessada no assunto na internet. Em comum acordo concordo seu nome e funções que
exercia na época serão identificados no texto.
Ao fazer a entrevista farei filmagens e fotografias que poderão ser usadas por mim de
forma estritamente vinculadas ao projeto de pesquisa, em ambientes de ensino ou de
promoção cultural.
Sua participação é voluntária e eu me comprometo a tratar as falas e as imagens com
o devido respeito, não expondo sua pessoa a nenhuma situação vexatória.

Nome e Assinatura do pesquisador _______________________________________
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ANEXO II:

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO DA PESQUISA

Eu, _____________________________________, abaixo assinada, portadora do
RG___________ e do CPF___________, moradora da cidade de Porto Nacional, concordo
em participar do projeto de pesquisa MEMÓRIAS DE UMA EXPERIÊNCIA INTERCULTURAL
EM TORNO DO ARTESANATO DE PORTO NACIONAL, TOCANTINS ENTRE 1975 E 1985, como
sujeito.
Fui devidamente informada e esclarecida pela pesquisadora Edith Hedwig Lotufo sobre a
pesquisa e as formas de divulgação dos meus depoimentos e das imagens produzidos nos
encontros para entrevistas e conversas informais.
Concordo expressamente com que a pesquisadora possa utilizar as imagens fixas
(fotografias) e as imagens em movimento (vídeo) nas quais eu estiver presente em
ambientes relacionados à pesquisa, ao ensino e de promoção cultural.
No caso das informações contidas na dissertação sejam usados em alguma publicação
impressa posteriormente autorizo desde já o uso das minhas falas e das imagens nas quais
eu estiver presente sem nenhum ônus.
Local e data:________________________________________________

Nome e assinatura do(a) participante: ____________________________________
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