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Resumo 

Este artigo apresenta uma breve análise das relações do artesanato com o empreendedorismo, 

como forma de geração de renda para pequenos negócios familiares, com foco na produção 

das mulheres gestoras do lar. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, fundamentada no design 

social, de natureza aplicada. São observadas as atividades artesanais da cerâmica do Vale do 

Jequitinhonha e dos bordados de Serra das Araras, ambos em Minas Gerais. As artesãs são 

donas de casa e empreendedoras, fazem do artesanato um caminho para complementação 

financeira do lar. O artesanato é atividade de geração de renda e também de preservação das 

tradições, dos costumes e desejos da comunidade. 

 

Palavras-chave: Artesanato; empreendedorismo; ofícios tradicionais; mulheres gestoras; 

Minas Gerais. 

Abstract 

This article presents a brief analysis of the relationship between crafts and entrepreneurship, 

as a way of generating income for small family businesses, with focus on the production of 

women managing the household. It is a qualitative research, based on social design, of applied 

work.  The artisan activities of the ceramics of the Jequitinhonha Valley and the embroideries 

of Serra das Araras, both in Minas Gerais, are observed. As artisans they are housewives and 

entrepreneurs, they make a way for financial complementarity of the home. Craft is an 

activity of income generation and also of preserving the traditions, customs and desires of the 

community. 
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INTRODUÇÃO 

Objetos e artefatos resultantes de atividades manuais é uma atividade importante na 

história e no desenvolvimento da humanidade, denominada artesanato. Segundo o Conselho 

Mundial de Artesanato (1985), o artesanato é uma atividade resultante da utilização de 

técnicas tradicionais ou rudimentares, com habilidade, destreza, qualidade e criatividade. Está 

relacionado aos recursos naturais existentes de uma determinada região, decorrente da relação 

entre o homem e o meio, e estabelecido como uma atividade econômica e social.  

A arte do trabalho artesanal é muito mais do que uma ideia interiorana e romântica, 

vinculada ao passado. Trata-se de um desafio mantido pela sabedoria popular e transferido 

entre as gerações, nas bases da cultura e tradições sociais. Um produto artesanal é o melhor 

representante da população, reafirmando a autoestima dos artesãos, pelo valor sociocultural 

em algumas comunidades. O cuidado com os detalhes na produção artesanal, um acabamento 

especial e elementos identitários é uma preocupação dos sucessores, frente ao desafio de 

entregar aos clientes, produtos únicos e com qualidade “o artesanato é uma forma de trabalho 

com significados que buscam meios para atingir um determinado fim, dando forma e sentido a 

certa cultura popular que é do lugar turístico e não turístico” (SILVA; SANTOS, 2016, p.7). 

Fundamentado em Santos (2011), pode-se compreender o artesanato como uma 

técnica e trabalho do artesão, uma arte de fazer objeto, enquanto o artesão é o artífice ou 

sujeito que faz o artesanato. O setor de artesanato representa a riqueza da expressão cultural e 

da criatividade dos povos, e está à frente das novas possibilidades apontadas como soluções 

socioeconômicas. Pequenos grupos de artesãos crescem economicamente, assumem funções 

de gestores, motivando entre si, o desenvolvimento de novas habilidades, funções e fontes de 

renda.  

Esta proposta busca apresentar uma breve análise das relações do artesanato com o 

empreendedorismo, como forma de geração de renda para pequenos negócios familiares. 

Busca-se uma análise de produtos artesanais das comunidades do Vale do Urucuia e do Vale 

do Jequitinhonha, norte e noroeste do estado de Minas Gerais. 

A metodologia para desenvolvimento deste projeto consistirá em pesquisa qualitativa, 

fundamentada no design social, de natureza aplicada. Conforme Gil (2008) em Ciências 

Sociais há uma adequação da pesquisa qualitativa. A partir destas definições, foram feitos 

estudos sobre a temática envolvendo grupos de artesanato de Minas Gerais, em especial na 

região norte e noroeste do território mineiro. 
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ARTESANATO NO BRASIL 

O artesanato no Brasil tem conquistado posição de destaque na economia nacional por 

vários fatores: necessidade empreendedora, mudanças dos setores industriais e comerciais, 

fortalecimento das microempresas, popularização da internet, conquistas sociais, entre outros. 

É importante considerar que o país passa por diversas mudanças e que enfrenta 

diversos problemas.  

Entre as décadas de 1960 e 1980, o Brasil foi avaliado como uma das oito nações mais 

ricas do ocidente, com a taxa de crescimento da economia de 7% ao ano. Essa perceptiva 

mudou, e em 2001, encontrava-se na posição de 11ª economia mundial. E em 2012, em 

relação ao IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), o Brasil esteve no 73º lugar no ranking 

das nações mais desenvolvidas do mundo (RABAHY, 2003).  

Esta mudança ocorreu porque, a partir de 1990, a ONU compreendeu que PIB 

(Produto Interno Bruto) é muito restrito e passou a considerar outros indicadores para avaliar 

o desenvolvimento de uma nação, como o IDH que sintetiza quatro indicadores (expectativa 

de vida, taxa de alfabetização, anos de escolaridade e PIB/capita). Destaca-se que o processo 

de desenvolvimento é consolidado quando os indivíduos de uma nação conquistam seus 

direitos básicos assegurados, como saúde, educação, moradia, participação política não 

partidária, entre outros. 

Contudo, nas últimas duas décadas, o país registrou crescimento em função do 

artesanato. Ele está presente como atividade econômica em 78,6% dos municípios brasileiros, 

de acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (2014), do IBGE - Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. A mesma pesquisa aponta que hoje cerca de 8,5 milhões 

de brasileiros garantem o sustento do lar desta forma. Os empreendedores do artesanato 

movimentam mais bilhões por ano, principalmente em feiras e eventos nacionais, em lojas e 

pontos turísticos. 

O país tem ao todo dezesseis atividades artísticas, e o artesanato está presente em 

64,3% dos municípios brasileiros. O bordado apresenta-se como a técnica mais representativa 

no país com 75,4%, seguida por atividades com madeira, em 39,7%, no barro, com 21,5% e 

material reciclável, em 19,5% (IBGE, 2006). 

A atividade artesanal é fonte de renda para grande número de famílias brasileiras, seja 

nos grandes centros ou nos pontos mais distantes, demonstrando muita força na geração de 
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empregos. Foi reconhecida recentemente, graças à sanção da Lei do Artesão, em 2015. Trata-

se de atividade que encontra total viabilidade na economia formal (FAVILLA; BARRETO; 

REZENDE, 2016). 

Atualmente, o artesanato movimenta cerca de R$ 52 bilhões por ano. É uma das áreas 

de abrangência da economia criativa, atendendo a cerca de 8,5 milhões de artesãos, segundo o 

Instituto Vox Populi. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) coordena o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), responsável pela formulação 

de políticas públicas para o setor artesanal. 

Segundo Lima (2005), o artesanato tradicional e cultural traz a “marca forte da 

cultura”, constitui um produto que traduz uma identidade, do artesão e da coletividade e 

expressa uma identidade cultural. O produto artesanal, enquanto mercadoria tem vantagem no 

mercado, por ser um produto com valor agregado, valor da cultura e da tradição. 

O desenvolvimento do artesanato deve-se acima de tudo ao empreendedorismo. A 

inovação surge também por meio dos grupos de artesãos e na concepção de novos métodos do 

fazer e comercializar. São pessoas que desejam desenvolver sua produção artesanal, tendo 

como perspectiva a construção de um ambiente socialmente justo e sustentável, excluindo o 

assistencialismo. 

 

EMPREENDEDORISMO EM NEGÓCIOS FAMILIARES 

O artesanato com resultados em geração de renda se relaciona com as questões que 

dizem respeito à economia de modo geral. Nas análises de Keller (2011) importa ver o 

produto e o seu produtor. Trata-se da “particularidade do produto artesanal com seu valor 

sociocultural e econômico. Ver a particularidade do fazer artesanal que utiliza as mãos e o 

cérebro para manusear a matéria e imprimir forma ao produto. E ver as particularidades das 

condições de vida e dos artesãos” (KELLER, 2011, p.88). 

Contudo, o artesanato no âmbito familiar trata-se da preservação das tradições, dos 

costumes e desejos de um núcleo unido por laços em uma mesma moradia. Pode-se afirmar 

que nos lugares de produção artesanal existe uma sociabilidade marcada por atividades 

desenvolvidas numa lógica de produção de pequena escala, acontecendo em diferentes bairros 

da cidade e, muitas vezes, nas vizinhanças. Essa produção é comercializada nas próprias 

residências ou em espaços públicos (SILVA; SANTOS, 2016). 
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O Distrito de Serra das Araras, da cidade de Chapada Gaúcha, noroeste em Minas 

Gerais, é o distrito mais antigo do município. Herdeiro de muitas tradições, conta com a 

Associação das Bordadeiras Rurais de Serra das Araras, cujos bordados retratam a Folia de 

Reis, patrimônio imaterial dos mineiros. O grupo de bordadeiras em Serra das Araras, desde 

2005, vêm proporcionando geração de renda para as mulheres artesãs e artesãos. O grupo 

desenvolve produtos artesanais com o buriti, que é a palmeira de destaque da paisagem local 

(MOURÃO, 2018). 

As bordadeiras de Serra das Araras produzem seus trabalhos conforme a natureza ao 

redor. As molduras dos quadros de bordados são de buritis. O buriti é o material principal do 

cerrado e das veredas do Vale do Urucuia. Cada desenho de bordado busca retratar os valores 

e a cultura local. São estes detalhes que tornam este artesanato tão especial (figura 1). 

 

Na figura 1, apresentam-se alguns dos produtos artesanais de Serra das Araras. 

  

Fonte: Associação de Artesãos e Bordadeiras de Serra das Araras, 2018. 

 

Existe uma ótima aceitação dos produtos artesanais na região. No evento anual de 

Chapada Gaúcha, Encontro dos Povos Grande Sertão Veredas ocorre grande comercialização 

do artesanato local. A produção local recebe destaque, por receber turistas de várias regiões 

do Brasil. Conforme Mourão, (2018), esse evento, marcado pelo apoio de instituições 

reconhecidas tornou um modelo em economia da cultura.  

A Associação de Artesãos de Serra das Araras integra a Central Veredas, organizada 

em Rede Solidária compreende outros nove núcleos de produção instalados nos municípios de 

Arinos, Natalândia, Bonfinópolis, Buritis, Riachinho, Sagarana/Arinos, Uruana de Minas, 

Barra do Pequi e Urucuia, de acordo com Site Artesol. 
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A participação solidária de artesãos constituiu parcerias para consolidar a sua estrutura 

e fortalecer os núcleos, garantindo-lhes acesso ao mercado, qualificação, aplicação de preços 

justos, divulgação dos produtos artesanais, fruto do trabalho de aproximadamente 146 (cento 

e quarenta e seis) associados (ARTESOL.COM.BR, s/d). 

Os pequenos grupos de empreendedores são, na maioria, de microempreendimento 

como atividade principal em situação formal. As áreas dos empreendimentos são focadas, 

sobretudo, de comércio de seus produtos artesanais, localizados majoritariamente na 

residência das microempreendedoras. Contudo, há diversos exemplos de artesãos que, 

isoladamente ou em grupo, realiza e proporciona mudanças significativas, por meio de seus 

trabalhos, em comunidades de Minas Gerais. 

Nas cidades do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, o ofício de trabalhar com o barro 

iniciam-se na infância. As crianças criam formas e brincam com o barro, essa prática aos 

poucos tornam-se um hábito de família, principalmente ao lado das mães, ceramistas. Hoje as 

cerâmicas do Vale do Jequitinhonha apresentam como referência a identidade do 

empreendedorismo familiar (MOURÃO; OLIVEIRA; MOREIRA, 2018).  

A importância do Vale vem desde o século XVII, devido ao papel que este teve na 

ocupação portuguesa, principalmente durante o ciclo do ouro. O nome da região foi dado a 

partir de seu rio, o rio Jequitinhonha, cuja bacia totaliza uma área de mais de 70 mil km2 

(SANTOS, 2004). 

Na cidade de Turmalina, localizada no Vale do Jequitinhonha, ainda se mantém a 

produção das tradicionais cerâmicas feitas por grupos de mulheres. Elas criam, entre outras 

peças, as bonecas que retratam personagens da comunidade. São suas histórias de vida, 

marcadas pela transformação do trabalho em talentos locais. “Além das atividades 

domésticas, este trabalho gera o sustento de suas famílias, pois as peças são comercializadas 

em grandes centros urbanos e também do exterior” (MOURÃO; OLIVEIRA; MOREIRA, 

2018, p.10).  

Na figura 2, são apresentas algumas peças do artesanato de Vale do Jequitinhonha, 

com elementos identitários do trabalho de artesãs, que também são donas de casa e retratam 

os elementos que estão presentes no cotidiano. 
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Figura 2 – Cerâmicas do Vale do Jequitinhonha. 

 

Fonte: Equipe da pesquisa, 2018. 

 

Há uma grande representatividade por cerâmicas em terracota, com pequenos detalhes 

e flores em tons de marrom e branco. As bonecas possuem cabelos escuros, e muitas são 

noivas ou mulheres com seus filhos. Essas características, tão especiais, são elementos da 

identidade da cerâmica do vale do Jequitinhonha.  

A Artesol é uma organização sem fins lucrativos que atua na valorização e promoção 

do artesanato tradicional brasileiro, através de estratégias focadas na sustentabilidade 

ambiental, econômica, social e cultural das comunidades.  

A instituição lançou uma plataforma digital, que mapeia os artesanatos no Brasil. Essa 

iniciativa é uma vitrine do artesanato de raiz, ou seja, das comunidades tradicionais, com mais 

de 100 núcleos de artesanato tradicional para divulgar e estimular a comercialização do 

artesanato em todo território nacional, conforme o site da Artesol. 

 

ANÁLISES DOS RESULTADOS 

O estudo mostra que o artesanato representa as vocações regionais, levando à 

preservação das culturas locais e à formação de uma mentalidade empreendedora.  Foi 

verificado que as instituições contribuem para a capacitação e organização empreendedora 

dos artesãos. A identidade e diversidade de materiais são fatores regionais para o mercado dos 

produtos. A participação em feiras e eventos gerais eleva o padrão de qualidade e a 

capacidade de produção são alguns grupos empreendedores. 
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Contudo, com foco na geração de renda, no empreendedorismo, os produtos devem 

chegar ao mercado consumidor com qualidade e preço que promova a sustentabilidade do seu 

artesão ou do grupo de artesãos. As parcerias são iniciativas que podem dar certo no 

desenvolvimento de produtos artesanais de qualidade. 

Tanto os bordados das artesãs de Serra das Araras, quanto as cerâmicas do Vale do 

Jequitinhonha, são produtos artesanais com valores culturais expressivos das comunidades 

tradicionais. Sabe-se inclusive que as mulheres artesãs também são lavradoras, gestoras dos 

lares e empreendedoras locais. 

Dessa forma, faz-se necessário a adoção de uma cultura empresarial, caracterizando as 

ações de fomento a atividade artesanal e a valorização do artesão, através de iniciativas que 

integrem o setor público, privado e a sociedade civil e de políticas públicas para o seu 

desenvolvimento, inserindo o artesanato na economia atual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Observa-se que a predominância da atividade de artesanato, adicionado ao fato da 

maioria dos empreendimentos se localizarem na própria residência das respondentes, reforça 

o estereótipo de área normalmente focada pelo público feminino e familiar. 

Exemplos como esse podem ser destacados em todo território nacional, pequenos e 

grandes passos, determinados pelas metas e possibilidades de cada um. Os novos 

empreendedores utilizaram os recursos possíveis, muitas vezes já explorados para a produção 

artesanal, mas adequados a cada região. Assim, trocam mercadorias e serviços entre os setores 

(escambo), compartilham espaços para comercialização (redes na internet), oferecem produtos 

com design, serviços personalizados e acima de tudo, buscam a capacitação pessoal e 

qualidade de vida.  
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