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“Feito com as mãos, o objeto artesanal conserva, real ou 
metaforicamente, impressões digitais de quem o fez. Essas 

impressões  são a assinatura do artista, não um nome, nem uma 
marca. São antes um sinal: a cicatriz quase apagada que 

comemora a fraternidade original dos homens. Feito pelas mãos, o 
objeto artesanal está feito para as mãos: não só podemos ver 

como apalpar” 

 
Octavio Paz, mexicano, poeta 

Prêmio Nobel de Literatura de 1990  
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1. Dados Gerais 

1.1. Apresentação  

Este documento apresenta ao Governo do Estado de Pernambuco, por meio do Sistema de Incentivo 
à Cultura e do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura/Funcultura, o resultado da pesquisa 
fomentada pelo projeto cultural “Modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato – fase III”. 
 
Esta pesquisa objetivou verificar a aplicabilidade do modelo de análise da cadeia produtiva do 
artesanato, desenvolvido inicialmente no projeto “Modelo de análise da cadeia produtiva do 
artesanato - fase I”1 (Projeto 1111/12, edital Funcultura 2011/2012) e redesenhado no projeto 
“Modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato - fase II”2 (Projeto 1565-13, edital Funcultura 
2012/2013), a partir do confronto com as cadeias produtivas das comunidades produtoras Mata Vida 
– Ponta de Pedras/Goiana e ASAS – Associação dos Artesãos Solidários de São José da Coroa Grande3, 
considerando a visão da economia criativa e os parâmetros de sustentabilidade social, ambiental e 
cultural visando agregação de valor e o maior consumo dos produtos. 
 
Os grupos produtivos selecionados para esta fase da pesquisa, tem características distintas daqueles 
que originalmente serviram como insumo para a formatação e redesenho do modelo de análise da 
cadeia produtiva, especialmente no que se refere às características da matéria-prima, provenientes 
de resíduos de outras produções, quais sejam papelão e fibra de coco.  

1.2. Equipe Técnica 

Produtor Executivo 
Tibério César Macêdo Tabosa 

 
Pesquisadores Sêniores 

Tibério César Macêdo Tabosa 
Virginia Pereira Cavalcanti 

 
Pesquisadores Júniores 

Erimar José Dias e Cordeiro 
Vinícius Simões Botelho 
Ana Carolina dos Reis Silva 
Danyelle do Nascimento Marques 

 
Colaboradores 

Ana Maria de Andrade 
Felipe Soares 
Mariana Souza Melo 
 
 

                                                                 
1 Projeto foi realizado nas cadeias produtivas das comunidades produtoras de Artesanato Cana-Brava 
e Ceramistas do Cabo, que utilizam matérias-primas naturais provenientes das localidades. 
2 Projeto foi realizado nas cadeias produtivas das comunidades produtoras Associação Tapeçaria 
Timbi e AMAM – Associação Mista dos Artesãos de Macaparana, que utilizam matérias-primas 
industriais. 
3 Nessas cadeias produtivas, os insumos são provenientes de resíduos. 
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1.3. Objetivos da Pesquisa 

Geral 
Testar a aplicabilidade do modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato, desenvolvido no 
projeto “Modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato - fase I” (edital Funcultura 2011/2012) 
e redesenhado no projeto “Modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato - fase II” (edital 
Funcultura 2012/2013), dentro da visão da economia criativa, a partir do seu confronto com as 
cadeias produtivas das comunidades produtoras Mata Vida – Ponta de Pedras/ Goiana e ASAS – 
Associação dos Artesãos Solidários de São José da Coroa Grande/ PE, considerando parâmetros de 
sustentabilidade social, ambiental e cultural visando agregação de valor e o maior consumo dos 
produtos. 
 
Específicos 

 Reconhecer as cadeias produtivas das comunidades produtoras de artesanato Mata Vida – 
Ponta de Pedras/ Goiana e ASAS – Associação dos Artesãos Solidários de São José da Coroa 
Grande/ PE, mapeando os processos, os fluxos e os agentes atuantes desde a obtenção da 
matéria prima até a disseminação e comercialização das peças; 

 Aplicar o modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato com as cadeias produtivas das 
comunidades produtoras Mata Vida – Ponta de Pedras/ Goiana e ASAS – Associação dos 
Artesãos Solidários de São José da Coroa Grande/ PE, identificando aderências e/ ou 
divergências; 

 Reavaliar e definir o formato final do modelo de análise de cadeia produtiva com base nos 
conceitos da economia criativa passível de aplicação ao segmento do artesanato.  

 

1.4. Considerações iniciais 

Em relação ao projeto original, foram realizados ajustes nos seguintes conceitos e nomenclaturas.  
 
Refugo/ Resíduo 
De forma divergente ao que foi considerado anteriormente, neste relatório resíduo é todo o material, 
substância, objeto ou bem que já foi descartado após o uso. O que ainda comporta alguma 
possibilidade de uso é considerado material reciclável ou reaproveitável. O rejeito, por sua vez, é o 
tipo de resíduo que não possui mais qualquer possibilidade de recuperação ou reutilização. O refugo 
por sua vez, é o item de uma produção que não satisfaz aos padrões dimensionais ou de qualidade 
exigidos e, portanto, não é destinado à venda como era esperado. O detalhamento dessas 
considerações são apresentados no item 2.2.5. 
 
Grupo Mata Vida / Papel 
O grupo Mata Vida que trabalha com o papel, denominado LMAIS4,   citado no projeto aprovado 
incialmente foi, a partir de  2014, incorporado ao grupo Artesanato Cana - Brava, em função de 
afinidades e mesmo local de trabalho. A alteração não compromete  a pesquisa uma vez que 
permanecem as técnicas e as pessoas envolvidas na atividade anteriormente definida.  
 

1.5. Estrutura do Relatório 

O relatório está organizado em quatro partes, a saber:  
A primeira parte – Bases conceituais para o avanço da pesquisa – apresenta uma agregação de 
conceitos pesquisados e aplicados ao modelo de mapeamento das cadeias produtivas de artesanato, 
já iniciados nos relatórios das fases 1 e 2 desta pesquisa. 

                                                                 
4 “LMAIS é uma pasta feita pela metamorfose de papelões descartados”. AZEVEDO, Suzana. Almanaque L Mais: 
Tempo-Comum. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais). Faculdade Santa Marcelina, São Paulo, 2012. 
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A segunda parte – Protocolos de Pesquisa – apresenta a aplicação dos protocolos de pesquisa do 
mapeamento das cadeias produtivas das comunidades, cujos resultados são oriundos do 
levantamento de dados no campo, junto às comunidades; consulta bibliográfica; entrevistas com 
especialistas; identificação de outros agentes da cadeia produtiva e levantamento das interações com 
o ambiente externo e os poderes públicos. 
A terceira parte – Reconhecimento das unidades de pesquisa – descreve o contexto histórico-
geográfico de cada uma das localidades (São José da Coroa Grande e Goiana) e das unidades de 
pesquisa (Associação dos Artesãos Solidários de São José da Coroa Grande/ASAS e Grupo papel do 
Artesanato Cana-Brava).  
A quarta parte – Diretrizes para aplicação do modelo – apresenta o conjunto de protocolos para 
análise do artesanato construído com matérias-primas industriais e o redesenho do modelo de 
análise da cadeia produtiva. 

1.6. Metodologia da Pesquisa 

Foi utilizado o método dialético, já que foram observadas as práticas, saberes e fazeres dos 
produtores culturais como fenômenos sociais que não podem ser considerados de forma isolada, 
descontextualizados de suas condicionantes históricas, políticas, econômicas e sociais. 
Em segunda instância metodológica, dada a especificidade do trabalho, foi empregado o Método 
Comparativo, que busca ressaltar similaridades e divergências entre os fenômenos sociais (os 
processos ou simplesmente fenômenos) observados nas fases 1 e 2 da pesquisa. 
Para lidar com uma complexa variedade de evidências caracterizadas por documentos, artefatos, 
imagens, entrevistas e observações e reconhecendo que os fenômenos em estudo estão associados a 
eventos contemporâneos, foi utilizado o Método de Estudo de Caso. 
 
Para condução de pesquisa, foram definidas metas e estratégias metodológicas contendo: 
 
META 1 - Mapear os dados relativos à produção, circulação e comercialização do artesanato nas 
unidades de análise da pesquisa; 

ETAPA 01 - Levantar dados relativos ao processo de produção, incluindo a etapa de beneficiamento;  
ETAPA 02 – Levantar informações sobre as estratégias de circulação dos produtos; 
ETAPA 03 – Levantar dados referentes à comercialização das unidades de análise; 

ESTRATÉGIAS E TÉCNICAS DE PESQUISA 
Levantamento de dados junto às comunidades (visitas às comunidades/ entrevistas com artesãos); 
Entrevistas com especialistas; 
 
META 2 – Identificar as divergências e similitudes entre as cadeias produtivas das unidades de análise 
selecionadas e o modelo de análise da cadeia produtiva, desenvolvido nas fases I e II; 

ETAPA 04 - Comparar os dados relativos à cadeia produtiva das unidades de análise com o modelo de 
análise da cadeia produtiva do artesanato; 
ETAPA 05 - Listar os aspectos críticos de similitudes e divergências encontrados; 

ESTRATÉGIAS E TÉCNICAS DE PESQUISA 
Utilização de Método de Análise Comparativo; 
Sistematização das informações; 
 
META 3 - Validar um modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato, passível de replicabilidade 
em outros grupos produtivos;  

ETAPA 06 – Reavaliar as diretrizes e o desenho do modelo, passível de ser replicável ao segmento do 
artesanato; 
ETAPA 07 - Definir os ajustes do modelo com base nas diretrizes; 
ETAPA 08 - Sistematizar a experiência visando à construção de diretrizes aplicáveis a outras 
comunidades produtoras de artesanato. 

ESTRATÉGIAS E TÉCNICAS DE PESQUISA 
Organização e análise crítica das informações; 
Avaliação seletiva das informações para definição das diretrizes; 
Seleção das informações para o redesenho. 
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2.1. Considerações Iniciais  

A análise da cadeia produtiva do artesanato tem possibilitado uma visão sistêmica e por isso traz 
contribuições metodológicas. A visão sistêmica, segundo Castro, Lima et al (1999), está relacionada ao 
conjunto de atores sociais individuais ou coletivos que atuam no sentido de fornecer artefatos 
culturais artesanais aos consumidores finais, via transformação de insumos ou matérias-primas, com 
a intervenção crucial da criatividade humana, constituindo-se em um sistema, chamado de negócio 
criativo, que pode se subdividir em sistemas menores ou subsistemas. Adicionalmente, a análise da 
cadeia produtiva não se foca somente nos limites da área física da organização produtiva, mas se 
estende a todos os ambientes que estão a sua volta, independente das distâncias geográficas, e tem 
como suporte fundamental a cadeia da informação e do conhecimento. 
 
Para o aperfeiçoamento do modelo, foram agregadas as seguintes referências:  
 
SEBRAE Nacional 

 Regulamento da premiação Top 100 do Artesanato Brasileiro 2015. 
 

MinC 

 Regulamento do Prêmio Brasil Criativo de 2014 

 
Novas Tendências 

 A competitividade dada pelas diferentes configurações das redes. 

 Proposta Única de Vendas 

 Diversidade Cultural e Oportunidades de escolhas. 
 

2.2. Conceitos importantes 

Aos conceitos teóricos já utilizados no desenvolvimento do modelo analítico nas suas fases 1 e 2 e 
dentro do campo dos estudos culturais, agregam-se novos conceitos e aprofundam-se em outros no 
processo de identificação de novas lentes para incrementar a capacidade de observar e analisar a 
cadeia produtiva do artesanato. Às suas nuances na contemporaneidade, incorporamos como base 
teórica definida na práxis cotidiana do contato com as comunidades, a visão de redes, o conceito de 
diversidade cultural e a materialização da singularidade como elemento chave da agregação de valor. 

2.2.1. A emergência dos Estudos Culturais 
Os debates teóricos na modernidade dos estudos das organizações, caracterizadas desde o início 
como sistemas sociais, encontram-se atravessados pelas disputas que caracterizam a crise da 
modernidade e a emergência de uma condição contemporânea que traz novos desafios para as 
organizações e seus processos. Esse contexto leva a superação dos paradigmas5 funcionalistas e 
estruturalistas. O conhecimento predominante e mais divulgado até hoje sobre os estudos 
organizacionais tem sido produzido no interior do paradigma funcionalista. Esse corpo de 
conhecimento, contudo, tem recebido uma série de críticas porque busca regularidades causais. Um 
dos aspectos criticados se refere à metáforas orgânicas utilizadas como conceitos-chave do 
pensamento funcionalista, dado que as metáforas ultrapassaram a sua função de símbolos e 
passaram a ser tomadas com representação do real. Outra questão a ser considerada é a 
naturalização dos fenômenos que tende a ocultar sua intencionalidade, sua historicidade, valores, 

                                                                 
5 Entender as ciências é conhecer sua prática, seu funcionamento e seu mecanismo. É compreender o 
comportamento do cientista, suas atitudes e suas decisões. Foi a partir da compreensão da prática do cientista 
que Thomas Kuhn desvelou os mecanismos internos da ciência. Para ele os paradigmas são as realizações 
científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornece problemas e soluções modelares 
para uma comunidade de praticantes de uma ciência (KUHN, 1992). 
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disputas de poder, compostos culturais, enfim, de todas essas características que não cabem nos 
sistemas naturais. 
 
Outra corrente do pensamento, estruturalismo, apresenta influência na produção do conhecimento 
das ciências sociais e dos estudos organizacionais. Ele foca mais na busca pelas relações estruturais 
entre os elementos de um mundo social real. O conflito e a mudança social resultam das contradições 
internas que neste caso não possui uma conotação orgânica. Os teóricos do estruturalismo vêm a 
sociedade contemporânea como caracterizada por conflitos fundamentais que geram mudanças 
radicais, para as quais buscam construir modelos explicativos. Os limites atribuídos ao estruturalismo 
têm sido o seu caráter a-histórico, o favorecimento das forças estruturais determinísticas e as suas 
características de estruturas fechadas e centradas em detrimento da agência social (SOUZA et al, 
2009). Com sua base epistemológica em solo positivista, o funcionalismo foi o caminho utilizado para 
a busca de regularidades causais nos estudos organizacionais. Os pressupostos positivistas tornaram-
se insustentáveis a partir de meados do século XX, reconhecidos os limites das verdades científicas e 
de conhecimento produzido no interior deste paradigma (CHALMERS, 1993; LATOUR, 2000). 
 
A pós-modernidade nomeia o surgimento de uma nova ordem global que ocorre segundo Giddens 
(2003) de uma maneira anárquica, fortuita, trazida por uma mistura de influências. Ela não é firme 
nem segura, mas repletas de ansiedade, bem como marcadas por profundas divisões. 
Nos novos tempos, segundo Hall (1996), as disputas ocorrem entre organizações que não 
necessariamente partilham os mesmos interesses, nem possuem características que as unam 
espontaneamente. Na maioria das vezes, elas não estão institucionalizadas, atreladas a partidos 
políticos ou outras estruturas formais, nem tão pouco é possível reduzir suas lutas e interesses de 
classe, de tendência política. A compreensão dos Novos Tempos torna-se um desafio, uma vez que 
nem a ordem funcional, nem a determinação estrutural das identidades organizacionais podem 
fornecer os caminhos. 
Para sair do impasse, utiliza-se as abordagens pós-estruturalistas, que têm enfatizado, segundo 
Torfing (1999), o papel do significado dentro das estruturas descentradas conduzindo assim, a noção 
de discurso, como conceito central para a compreensão dos processos sociais, seja em suas 
permanências, seja em suas mudanças.  As teorias do discurso investigam a forma como as práticas 
sociais articulam e disputam a significação dos eventos que constituem o mundo social. A dimensão 
do discurso não se encontra em um nível superestrutural ou das ideias, nem pode ser entendido 
como sinônimo de retórica, como poderia sugerir seu uso no senso comum (SOUZA et al, 2009). 
O discursivo, segundo Howarth e Stavrakakis (2000), pode ser definido como um horizonte teórico 
dentro do qual todos os objetos são constituídos e seu significado depende de um sistema 
socialmente construído de regras e diferenças significantes. Em qualquer sociedade haverá sempre 
uma disputa entre discursos que significam os objetos, ou eventos sociais, que por sua vez sempre se 
apresentarão significados de alguma maneira. 
 
Os teóricos do discurso defendem que os agentes sociais e os sistemas são construções sociais que 
passam por constantes mudanças históricas, como resultado de práticas políticas6 (LACLAU&MOUFFE, 
1987). Ao mesmo tempo em que a teoria do discurso acentua a contingência de toda identidade 
social, reconhece que as fixações parciais de significado são possíveis e necessárias. Uma tarefa 
principal do teórico do discurso é desenhar e explicar a mudança histórica e social tendo como 
recurso fatores políticos e lógicos. A ênfase é colocada em explicar o aparecimento e a lógica dos 
discursos e as identidades socialmente construídas que eles conferem aos sujeitos (SOUZA et al, 
2009). 
 

                                                                 
6 A política, no sentido da polis, trata das formas como os homens se organizam quando têm em vista interesses 
em comum. As práticas políticas com frequência são reconhecidas como características exclusivas das ações ou 
inações do governo nacional junto com autoridades regionais e locais. De fato, é aí que a política se torna mais 
visível. Mas na realidade a prática política é geral. Ela ocorre em todas as organizações, sejam elas empresas, 
sindicatos, igrejas ou organizações sociais (OUTHWAITE; BOTTMORE, 1996). A acepção corrente de política no 
sentido dos partidos políticos é apenas uma visão limitada e aquém do esperado pelo contexto da política com 
“P” maiúsculo, já que considera frequentemente apenas os interesses de uma minoria. 
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Para compreender como as identidades são construídas no contexto da multiplicidade de interesses, 
como é o caso dos novo formatos organizacionais do tipo redes, Laclau (2006) propõe o caminho do 
reconhecimento as demandas comuns. Assim, a unidade não é dada por uma posição, mas por uma 
pluralidade de posições que estabelecem entre si certo grau de solidariedade, a partir do 
reconhecimento das demandas que compartilham. Trata-se, portanto, de uma dimensão estratégica 
no modo como atuam para constituir um sujeito coletivo, a partir de um eixo de equivalência 
estabelecido pele solidariedade de interesses. Esta equivalência, entretanto, não pode ser 
considerada uma relação de identidade uma vez que só é válida para determinadas posições e no 
interior de um contexto estrutural dado (LACLAU, 2006). 
 
Outro aspecto a ser considerado é que para que haja a incorporação de interesses na cadeia de 
equivalência, é necessário deixar de fora determinadas demandas que entrem em choque com as 
particularidades de cada sujeito. Desde modo, a cadeia de equivalência vai sendo limitada a partir de 
conflitos entre demandas. Finalmente, o conflito exerce papel central na construção de identidade 
em discurso hegemônicos. A relação antagônica não surge de uma identidade constituída, mas da 
impossibilidade de sua constituição. Este bloqueio de identidade é uma experiência mútua para 
ambos; a força antagônica e a força que está sendo antagonizada. As identidades construídas pelas 
articulações, são inerentemente entidades políticas que envolvem a construção de antagonismo e o 
exercício do poder. Além disso, são vulneráveis àquelas forças que foram excluídas do processo de 
articulação.  
 
Reflexões sobre artesanato e cultura no campo dos Estudos Culturais. 
Uma vez concebido o artesanato como um fenômeno social e os produtores artesanais como um 
produto social, a noção de que eles estão contextualizado na cultura de suas comunidades sugere a 
relevância de se aprofundar o entendimento do fenômeno produção artesanal através da 
investigação da identidade cultural. Assim, compreender o artesanato como um fenômeno cultural 
pode ser uma caminho necessário para entender a natureza de sua agência7. 
 
Destaca-se a importância da compreensão da dimensão cultural presente nas formas de sociabilidade 
que envolve a atividade artesanal em toda a sua extensão. Ou seja, a relevância das características 
locais e do ethos8 resultantes de processos sócio históricos e sua interferência em todos os aspectos 
sociais, inclusive a produção e o consumo de bens e serviços. As temáticas produção artesanal e 
cultura estimulam a reflexão sobre as práticas sociais9 e a maneira como estas se relacionam com os 
contextos do ambiente, tornando-se um dos caminhos a serem trilhados na busca de soluções em 
produtividade, competitividade, inovação, desenvolvimento local e, finalmente, qualidade de vida dos 
artesãos (CORREA et al, 2008).  
 
O artesanato tem sido apontado como fenômeno que traz em si potencialidades para o 
desenvolvimento local em um momento em que os territórios10 enfrentam os desafios relacionados 
ao avanço da globalização11. As possibilidades no campo do artesanato estão relacionadas à inserção 

                                                                 
7 Mediação humana nos processos através dos quais as ações são coordenadas (OUTHWAITE; BOTTMORE, 1996). 
 
8 Conjunto de costumes e hábitos fundamentais no âmbito do comportamento (instituições, afazeres etc.) e da 
cultura (valores, ideias e crenças etc.) característicos de uma determinada coletividade, época ou região. 
 
9 As práticas sociais pressupõem uma moralidade que é constitutiva das atividades sociais quotidianas 
estruturadas normativamente ademais têm um caráter de regularidade e organizam-se segundo uma ordem 
social que elas próprias realizam. As práticas sociais constroem e são construídas em si mesmas. 
 
10 Territórios devem ser compreendidos além de barreiras físicas ou políticas, abrangendo espaços de 
convívio e experiências individuais e coletivas, que definem modos de ser e de viver  de sua população, cujas 
formas de expressão e de representação, com seus códigos, normas, valores, procedimentos e 
comportamentos definem aquilo que podemos denominar de identidade cultural (BARROSO,2007). 
 
11 Processo de integração possibilitado pelas tecnologias de comunicação e informação e onde se estabelece 
regras e padrões de consumo com repercussões importantes nas relações sociais e econômica entre os povos. 
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afirmativa desses territórios de modo a promover desenvolvimento alicerçado não apenas na visão 
utilitarista da lucratividade imediata de alguns agentes envolvidos na cadeia produtiva, mas 
principalmente na construção de um padrão social com visão substantiva que promova a distribuição 
mais equitativa das riquezas objetivas ou subjetivas geradas pelo crescimento econômico. 
 
Até meados do século passado, as ciências sociais críticas relegavam o conceito de cultura, efetuando 
a análise dos processos sociais por meio do binômio infraestrutura – superestrutura. Esta noção é 
tomada para significar que a base material, ou condições de produção, tem prioridade explicativa ou 
estabelecer as ideias para a cultura e a política. Este ponto de vista trata-se da visão de mundo 
neoliberal, cujos discursos pretendem naturalizar as relações sociais estabelecidas, apresentando-as 
como tendências espontâneas do desenvolvimento histórico da sociedade.  
 
Para as interpretações mais ortodoxas, o que aconteceria na superestrutura cultura seria reflexo de 
uma determinação econômica, em última instância. É justamente este ponto de vista que não é 
aceito por autores pós-marxistas, principalmente aqueles dos estudos culturais. Para Williams (1979), 
a cultura passa a ser entendida como um processo social constitutivo, que cria modos de vida 
específicos e diferentes que são construídos e ao mesmo constroem novas relações que 
potencializam transformações sociais (CORREA et al., 2008).  
 
A dinâmica cultural contemporânea é pensada por meio de duas abordagens. A teórica que desloca a 
ideia de cultura do âmbito da ideologia12, se entendida como mera reprodução, para o campo dos 
processos constitutivos e, portanto, potenciais impulsionadores da transformação do social. A 
metodológica que busca compreensão da cultura por meio de uma tipologia das formações culturais 
que apresenta três estratos: o arcaico, o residual e o emergente. A constituição e o movimento da 
trama cultural (de significados) são apreendidos através da interação dialética13 dos elementos de 
cada um desses estratos. 
 
Hoggart (1970) apresenta essa noção de cultura como resultado de um processo de negociação entre 
os diferentes agentes que tem como resultado uma colagem síntese, com características inovadoras 
convivendo com antigos preceitos. Todo esse processo traz implícito o questionamento de 
determinações exclusivamente relacionados à classes, territórios, etnias e nações. As fronteiras estão 
se transformando, à medida que a maioria dos membros de uma sociedade têm cada vez mais 
consumos culturais comuns. 
 
O contexto dessas mudanças ocorre agora pela lógica das sociedades em rede e está marcada por 
consequências da globalização, que segundo Correa et al (2008) são: 

 Impacto na organização social do território e estabelecimento de conexões que tornam 
indistintas as fronteiras de participação e de envolvimento; 

 Individualização das relações sociais de produção que provocam a instabilidade estrutural 
das referências estabilizadoras tais como: trabalho, espaço e tempo.  

 
A cultura se move por meio da rede e as tecnologias envolvidas nos sistemas de comunicação 
permitem rápido acesso os mais distantes pontos do planeta, tornando-os uma vila global. Para 
fluírem, os códigos culturais devem ser capazes de se integrar a uma linguagem cada vez mais 
universal e num aparente paradoxo, eles participam de um diálogo global sem, contudo esvaziar 
completamente os significados territoriais (CASTELLS, 1997). 
 
O conceito de cultura hibrida é proposto por Canclini (2003) de modo a entender os processos 
culturais do mundo da pós-modernidade. Com a construção linguística e social do conceito de 
hibridização, busca-se reconverter um patrimônio cultural para reinscrevê-lo em novas condições de 
produção e mercado. Neste contexto, a reconversão (que pode ser agilizada e qualificada pelo 

                                                                 
12 No sentido de Boudon (1989) a ideologia depende de uma posição e uma disposição para agir. Cada indivíduo 

assume uma posição social e uma disposição para agir. 
 
13 Oposição, conflito originado pela contradição entre princípios teóricos ou fenômenos empíricos. 
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trabalho coletivo entre os artesão e os designers) é o termo que explica estratégias mediante as quais 
se adquire as competências necessárias para reinvestir seus capitais econômicos e simbólicos em 
circuitos de hierarquia superiores, como por exemplo, níveis nacionais, supra e trans nacionais. A 
análise empírica destes processos, articulados com a estratégia de reconversão, demonstra que a 
hibridização interessa tanto aos setores hegemônicos como aos populares, que nos seus esperados 
conflitos de poder intentam apropriar-se, cada um, da maior quantidade dos benefícios advindos da 
reconversão, neste caso, econômicos e simbólicos (significados) da pós-modernidade.  
 
É neste processo de hibridização que o produtor artesanal encontra as referências para (re) significar 
os recursos econômicos e simbólicos e reinscrevê-los nas novas condições de produção e de 
consumo, participando dos benefícios da globalização. Compreender o artesanato como um 
fenômeno cultural é o caminho necessário para entender a natureza de sua agência. Neste sentido, é 
importante observar que o conteúdo cultural dos produtores artesanais está sempre associado a um 
lugar de origem a partir do qual ele foi socializado, de acordo com o conceito da construção social da 
realidade conforme sugerido por Berguer e Luckmann (1985). 
 
Este é o construto que é utilizado nesta análise da cadeia produtiva do artesanato, onde são 
estudados os contextos, as potencialidades dos artesãos envolvidos, os demais agentes componentes 
da cadeia, o fluxo e o contra-fluxo de materialidades e imaterialidades construídos através dos 
significados. Neste contexto, pode-se afirmar que se trabalha em redes de produção de significados 
que são criados, produzidos, distribuídos/disseminados e, finalmente, consumidos e fruídos. Esta 
rede atua gerando a criação de ocupação e renda para os artesãos atuais e potenciais na busca da 
melhoria das condições de vida presente e possibilitar a inserção de novos participantes, 
principalmente mais jovens que estão desestimulados a ingressar na atividade artesanal que seus pais 
e de seus antepassados praticam ou praticaram. 

2.2.2. A emergência das Redes 
O capitalismo passa por um processo de profunda reestruturação caracterizado por maior 
flexibilidade de gerenciamento; descentralização das empresas e sua organização em redes tanto 
internamente quanto em suas relações com outras empresas. Além disso, um novo sistema de 
comunicação que fala cada vez mais uma língua universal digital tanto está promovendo a integração 
global da produção e a distribuição de palavras, sons, signos e imagens como elementos 
disseminadores de significados de nossa cultura, como personalizando-os ao gosto das identidades e 
humores dos indivíduos (CASTELLS, 1997). 
 
As redes interativas, em particular a dos computadores, estão crescendo exponencialmente e criando 
novas formas e canais de comunicação moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por 
ela. Essa transformação no nível macro também é observada na escala das organizações, como forma 
de adaptação e estratégia de sobrevivência nos tempos anárquicos onde são frequentes as disputas 
entre organizações, entre seus colaboradores ou parceiros potenciais que não necessariamente 
compartilham os mesmos interesses, nem possuem características que as unam espontaneamente. 
Por sua característica de flexibilidade, descentralização de poder e distintas configurações em uma 
escala de complexidade crescente, as redes se apresentam como um arcabouço necessário e 
imprescindível para superar, segundo Hall (1996), este ambiente típico dos novos tempos. A seguir 
apresentamos algumas configurações de redes de acordo com o nível de complexidade das interações 
entre indivíduos ou organizações: 
 
a) Centralizadas 
Concentração de poder e controle em um único centro. 
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Figura 1. Representação gráfica de uma rede centralizada.  

(MANCE, 2003); Adaptação dos Pesquisadores, 2015 

b) Multicêntricas ou descentralizada 
Uma evolução onde o poder e o controle são manejados em alguns centros que se comunicam entre 
si. 
 

 
Figura 2. Representação gráfica de uma rede multicêntrica 

(MARTINHO, 2004); Adaptação dos Pesquisadores, 2015 

 
 
c) Distribuídas 
As redes que não podem ser controladas de nenhum centro; por exemplo, a internet. 

 
Figura 3. Representação gráfica de uma rede distribuída 

(MARTINHO, 2004); Adaptação dos Pesquisadores, 2015 
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d) Rizomáticas 
O Rizoma é um modelo inspirado na natureza, proposto por Giles Deleuze e Félix Guattari, em que a 
organização dos elementos não segue linhas de subordinação hierárquica e qualquer elemento pode 
incidir em outro (DEHEIZELIN, 2012). 

 
Figura 4. Representação gráfica do rizoma, mesclando as formas de redes anteriores 

Fonte: (DEHEIZELIN, 2012); Adaptação dos Pesquisadores, 2015 

 
  
Um conceito da rede almejada nas organizações do terceiro setor é o emancipatório baseado nas 
relações sociais que, segundo Martinho (2004), se fundamentam nas seguintes premissas: 

 Práticas e princípios democráticos; 

 Emacipatórias e empoderadoras do ponto de vista político; 

 Sustentáveis do ponto de vista ambiental; 

 Abertas e polifônicas do ponto de vista cultural. 
 
Castells (1997), em seu livro emblemático para o reconhecimento das transformações sociais e 
econômicas alavancadas pela globalização capitalista, estabelece a seguinte definição para uma 
estrutura social baseada em redes: 

“É um sistema aberto altamente dinâmico e suscetível de inovação sem ameaças 
ao seu equilíbrio. Redes são instrumentos apropriados para a economia 
capitalista baseada na inovação, globalização e concentração descentralizada ; 
para o trabalho, trabalhadores e empresas voltadas para a flexibilidade e a 
adaptabilidade; para um cultura de desconstrução e reconstrução contínua; para 
uma política destinada ao processamento instantâneo de novos valores e 
humores públicos; a para uma organização social que vise a suplantação do 
espaço e a invalidação do tempo” (Grifos dos pesquisadores). 

O conceito de redes tem sido utilizado no estudo das relações entre organizações, tendo em vista as 
novas condições de existência das formas contemporâneas de gestão estruturadas em formato de 
redes, cadeias, conglomerados e alianças estratégicas, típicas organizações pós-fordistas. Segundo 
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Castells (1997), a sociedade em rede é um novo formato destinado a responder às demandas de 
agilidade, flexibilidade, mobilidade, de produzir conhecimentos e de tratar a informação com eficácia. 
Para as organizações, no nosso caso as comunidades produtoras de artesanato, a visão de redes 
trata-se de uma nova forma de acompanhar a rápida transformação cultural, tecnológica e 
institucional, e de se adaptar a uma atmosfera onde a inovação, e por conseguinte a construção de 
singularidades, torna-a a arma competitiva principal. 
 
Nesse contexto, a competitividade não se dá mais entre organizações isoladamente, e sim entre suas 
cadeias produtivas e, se houver, uma colaboração sinérgica também será entre as cadeias produtivas 
dos parceiros de forma contínua ou eventual. Isso implica no caráter estratégico da função logística 
que considera a gestão integrada das cadeias e a segmentação dos fornecedores (BRONZO, 1999) 
(GOMES; KLEEMANN NETO, 2015). 
 
Por outro lado, segundo Castells (1997), está cada vez mais estruturada uma oposição bipolar entre a 
rede e o ser. Em um mundo de fluxos globais de riqueza, poder e imagens, a busca da identidade, 
coletiva ou individual, atribuída ou construída, torna-se a fonte básica de significação social. Essa 
tendência não é nova, uma vez que a identidade, em especial, a identidade religiosa e étnica tem sido 
a base do significado desde os primórdios da sociedade. No entanto, a identidade está se tornando a 
principal e, às vezes, única fonte de significado em um período histórico caracterizado pela ampla 
desestruturação das organizações, deslegitimação das instituições e expressões culturais efêmeras. 
Cada vez mais as pessoas organizam seu significado não em torno do que fazem, mas com base no 
que elas acreditam que são. Enquanto isso, as redes globais de intercâmbios instrumentais de 
significados conectam e desconectam indivíduos, grupos, regiões e até países, de acordo com os 
objetivos processados na rede. Essa condição de esquizofrenia estrutural entre função e significado, 
gerando convergências e divergências, encontros e desencontros, rupturas e continuidades é o 
contexto propício a introdução dos estudos culturais como ferramenta para enfrentar esse nível de 
dificuldade analítica. 
 

Uma configuração de rede no contexto da cadeia produtiva 
No contexto dos Estudos Culturais, assumimos que a produção e o consumo estão vinculados 
simultaneamente aos fluxos e contra-fluxos de produtos físicos (objetivos) e a seus significados 
vinculados (subjetivos), construindo e sendo construídos ao longo e ao largo da cadeia produtiva, no 
nosso caso, artesanal. A figura a seguir apresenta uma representação gráfica de uma rede 
descentralizada com diferentes territórios de produção que se conectam entre si, produzindo 
significados, criando valor, estabelecendo códigos culturais14 e decidindo/controlando em vários 
polos. Esta esquematização é um exemplo de rede configurada através da conexão de uma série de 
outras redes. Embora essa cadeia produtiva seja distribuída (teoria da complexidade), o seu desenho 
demonstra que em diferentes escalas, ela mantém a mesma estrutura (teoria da fractabilidade15). 

 

                                                                 
14 Sistema de signos simples ou complexos organizados e convencionados de tal modo que possibilitem a 
construção e transmissão de mensagens. Signos são denominações comuns a qualquer objeto, forma ou 
fenômeno que remete para algo diferente de si mesmo e que é usado no lugar deste em uma série de situações 
(P ex. uma cruz simbolizando o cristianismo).  
 
15 A teoria da fractabilidade está baseada no uso dos fractais, que são entendidos como uma forma sem escala 
aparente e composta por partes que são autorreferentes entre si. 
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Figura 5. Configuração de uma rede produtiva distribuída 

(ZARDO; TAPAJÓS, 2006); Adaptação dos Pesquisadores, 2016 

 

2.2.3. Diversidade e Liberdade de Escolhas 
“Onde tem vida, tem diversidade” | Reinaldo Bulgarelli, Educador paulista. 
 
“Todos somos iguais em nossas imensas diferenças” |Gilberto Gil, Compositor e cantor 
 
“O que dá graça a vida é a cultura. E o que dá graça à cultura é a diversidade” |Leonardo 
Brant, Pesquisador e produtor cultural. 
 
“Como a realidade, a cultura é una, mas suas manifestações são múltiplas. Só a diversidade 
nos une” | Px Silveira, Presidente do Instituto Pensarte. 

 
O Brasil é um ambiente muito especial e deve tomar proveito das oportunidades que esse contexto 
oferece. Temos dimensão continental ainda que unida no mesmo idioma, uma  biodiversidade 
invejável, um tapete variado de tipos de solo e imersos nesse cenário temos o seu povo constituído 
inicialmente pelos índios nativos, seguidos dos portugueses e dos africanos e,  no século passado uma 
recepção de imigrantes de toda parte do mundo (alemães e os italianos, os japoneses e coreanos, os 
russos e os poloneses e a diáspora judaica).  
 
Esse ambiente único e produtor de significados singulares constitui a base da identidade nacional 
fincada em uma rica diversidade que mobilizada pela liberdade de escolha de seus cidadãos constitui 
o farol que ilumina o futuro (SEN, 2000). Futuro esse que se almeja justo, colaborativo, equânime e 
solidário. 
 
O novo país que a sociedade brasileira e suas instituições desejam construir exige os alicerces do 
livre-arbítrio, da identidade, do direito à expressão, da pluralidade e da autonomia do cidadão que 
serão a infraestrutura da diversidade brasileira portadora de valores simbólicos que pode ser 
capitalizada na construção do bem estar dos brasileiros. 
 
A UNESCO em sua  Declaração Universal Sobre Diversidade Cultural de 2001, define diversidade 
como: 

“É uma  dimensão que amplia as  possibilidades de escolha que se oferecem a todos pois ela é 
uma das fontes de desenvolvimento, entendido não somente como desenvolvimento 
econômico, mas também como meio de acesso a uma existência intelectual, afetiva, moral e 
espiritual satisfatória” 
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No ambiente da globalização, as relações assimétricas de poder  pressionam para o desaparecimento 
das singularidades culturais  e impõem padrões de consumo em escala planetária visando apenas o 
lucro. Muito se teme a homogeneização que a globalização provoca e várias guerras são encetadas 
sob a alegação de garantir supremacia de determinados valores e significados em detrimento de 
outros. A luta pela diversidade cultural trata da necessidade de se desenvolver uma agenda comum 
entre os povos do mundo para que a troca cultural seja garantida, assim como o direito da 
preservação de cada língua e de cada manifestação cultural, independentemente de origem ou credo 
e, também a livre circulação dos bens e  serviços culturais. 
 
O Artigo 2  da Declaração Universal sobre Diversidade Cultural da UNESCO de 2001 afirma: 

“Em nossas sociedades cada vez mais diversificadas, torna-se indispensável garantir uma 
interação harmoniosa entre pessoas e grupos com identidades culturais a um só tempo plurais, 
variadas e dinâmicas, assim como  sua vontade de conviver. As políticas que favoreçam a 
inclusão e a participação de todos  os cidadãos garantem a coesão social, a vitalidade da 
sociedade civil e a paz. Definido desta maneira, o pluralismo cultural constitui a resposta 
política à realidade da diversidade cultural. Inseparável, de um contexto democrático, o 
pluralismo cultural é propício aos intercâmbios culturais  e ao desenvolvimento das 
capacidades criadoras que alimentam a vida pública.” 

 
Temos que enfatizar como elemento fundamental  o caráter cultural e econômico dos bens e serviços 
culturais, que não devem ser considerados mercadorias ou bens de consumo como os demais, porque  
são portadores de identidade, valores e  significados (LOPES; CALABRE, 2005). Ao relacionarmos 
cultura, desenvolvimento e diversidade cultural, a adoção de princípios do pensamento complexo16 
pode nos garantir uma coerência mais efetiva entre pensamentos e práticas presentes nas realidades 
dos objetos. Utilizando o mesmo paradoxo proposto, pode-se dizer que a diversidade cultural é  a 
expressão dos opostos. O singular, o intraduzível, a capacidade e o direito de diferir, bem como a 
expressão universal, de uma ética e de um conjunto de direitos humanos. Simultaneamente uma 
coisa e outra  tensão de opostos que em sua realidade se revela rica, dinâmica e desafiadora 
(BARROS, 2008); (BRANT, 2005). 
 
Outra contribuição da perspectiva teórica da complexidade, diz respeito à maneira como o sujeito e o 
objeto de nossas reflexões e ações se fundem simultaneamente. A intersubjetividade nos convida a 
reconhecer que fazemos parte de nossos objetos e estes nos constituem como sujeitos, somos (nós, 
nossas organizações e nossas instituições no sentido amplo)  simultaneamente  produtores e produto. 
Neste contexto da complexidade, ambiente propício para as análises utilizando a dialética como 
método e os estudos culturais como instrumentos incorporamos nesta fase da 
pesquisa uma visada sobre a diversidade entendida em sua importância  para o desenvolvimento 
individual e comunitário. Assim, reconhecemos como elementos a serem identificados e analisados a 
variedade de sexo, gênero, etnia, raça, opção sexual, idade, religião  e deficiências físicas.  

 

2.2.4. Proposta Única de Vendas/Unique Selling Proposition (USP)  
O conceito de Negócio Criativo Único Exclusivo é o diferencial de negócio criativo que torna a 
proposta de seu produto ou serviço singular, explicitando, comunicando e divulgando claramente as 
características e os decorrentes benefícios que o torna distinto e competitivo frente a seus 
concorrentes (TABOSA, 2015). 
 
A Proposta Única de Vendas é um dos elementos do composto de informações que se utiliza 
para demarcar, posicionar e impulsionar demanda com valor agregado da produção alavancada pela 
singularidade representada pelos significados que transitam na sua cadeia de produção. No mundo da 

                                                                 
16 Segundo Morin (2001) o pensamento complexo é uma postura de crítica e superação do pensamento 
simplificador, definido como um disjuntor e redutor, que isola, recorta, manipula a realidade: o real tornou-se 
uma ideia lógica, isso é “ideo-lógica”, e é essa ideologia que pretende apropriar-se do conceito de ciência. 
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economia criativa, ressalta-se com destaque os conteúdos imateriais/subjetivos do seu negócio, do 
seu produto e da sua marca. É a tradução do conceito de Unique Selling Proposition (USP), uma ideia 
diferenciadora, positiva e appealing que coloca o produto, empresa e marca de forma distinta na 
mente de seus clientes e consumidores. É aquilo que destaca uma proposta das demais, algo que as 
outras não têm e que talvez nem queiram ter, pois agregaria um custo, ou não teriam como fazer, 
mas que é de suma importância para o cliente (BLYTHE, 2006 ; LEVITT, 2010). 
 
O que é uma USP: 

 Um texto que deixa claro o que se oferece; 

 Uma maneira de ajudar as pessoas a decidirem se elas precisam do que se oferece; 

 A explicação de uma ou mais características da oferta; 

 O ressalte dos benefícios que o produto oferece; 

 Um breve argumento sobre o que diferencia a oferta. 
 
Uma USP deve deixar claro “o que é”, “para quem é” e o “porque/como é melhor do que as 
alternativas existentes”, mesmo que implicitamente. Uma boa USP, além de facilitar a tomada de 
decisão, também é fácil de compartilhar, isto é, as pessoas conseguem facilmente propagar a USP. 
 

2.2.5. Resíduos e seus tipos 
A relação do ser humano com os restos de suas atividades remonta à própria história da espécie 
humana. Das comunidades primitivas até a idade média, o lixo gerado era basicamente orgânico, tal 
como restos animais e vegetais. Os materiais mais duráveis como pedra, madeiras, metais e minérios 
eram preciosos a ponto do aproveitamento intenso e baixa geração de resíduos. Esta realidade 
mudou principalmente com a revolução industrial e a produção massiva de produtos; passando pela 
explosão populacional pós-guerra, com muito mais pessoas consumindo e descartando; e a 
descoberta de novos materiais na primeira metade do século XX, fazendo que o vidro retornável 
desse lugar ao plástico descartável. Dados atuais apontam para uma geração de lixo na ordem de 13 
mil toneladas diárias numa grande metrópole como São Paulo.  
 
Burke (2001) sintetiza que lixo é simplesmente material no lugar errado. Historicamente, o 
pensamento de criar mecanismos para dar vazão adequada a este material indesejado é recente. A 
ideia de colocar três recipientes na rua para conter diferentes tipos de lixo foi apresentada em Paris, 
em 1767, e novamente em Nova York, em 1895. A ideia custou a ser adotada, mas comercialmente 
fazia e ainda faz sentido. A noção de que os recursos naturais são finitos, ao contrário das 
necessidades humanas, tem ganhado mais força no começo do século XXI. 
 
Tratado em particular o Brasil, a partir da instituição da lei 12.305/10, que trata da Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), a definição de resíduos sólidos se tornou mais difundida. Resíduo é todo 
o material, substância, objeto ou bem que já foi descartado após o uso. O que ainda comporta alguma 
possibilidade de uso é considerado material reciclável ou reaproveitável. Esta possibilidade de uso 
inclui tanto os materiais sintéticos quanto orgânicos. O rejeito, por sua vez, é o tipo de resíduo que 
não possui mais qualquer possibilidade de recuperação ou reutilização, e, por isso, a única alternativa 
é a disposição final, que deve ser feita de maneira que não prejudique o meio ambiente. As 
destinações previstas são encaminhar o rejeito para um aterro sanitário licenciado ambientalmente 
ou a incineração.  
 
O refugo por sua vez, é o item de uma produção que não satisfaz aos padrões dimensionais ou de 
qualidade exigidos e, portanto, não é destinado à venda como era esperado. Pode ser vendido por 
um valor inferior ao do produto que atenda as especificações ou ser processado para atender às 
especificações. Uma destinação diversa irá caracterizar este refugo como reciclável ou rejeito. 

2.2.6. Reciclagem e os “R” 
Tradicionalmente, foram definidos três verbos iniciado pela letra “R” que sintetizam o consumo 
consciente e sustentável, sendo chamados de 3R: 
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 Reduzir – diminuir o consumo de produtos que essencialmente resultam em resíduos; 

 Reutilizar – uma vez que o produto tenha sido utilizado, aproveitar o resíduo sem nenhuma 

transformação fundamental para um novo uso, associado ou não à função inicial do produto 

que gerou o resíduo; este reuso está associado ao produto; 

Estes primeiros dois verbos tratam de uma posição consciente do consumidor, sendo de atuação 
pulverizada e em pequena escala, diferentemente da reciclagem, em que ocorre o reprocessamento 
da matéria-prima: 

 Reciclar – consiste na reintrodução do resíduo no sistema produtivo, dando origem a um 

produto que pode ser diferente do inicial, mas com características similares às do produto 

original, servindo apenas de matéria-prima, de forma integral ou parcial; 

De modo geral, a reciclagem envolve outras pessoas e empresas, uma vez que a reciclagem 
usualmente ocorre fora do ambiente domiciliar ou empresarial que originou o resíduo. Este 
processamento do resíduo em uma matéria-prima para novos produtos geralmente demanda um uso 
intenso de energia e insumos, ainda que geralmente inferior ao da produção primordial. 
A captação dos resíduos para reciclagem pode ser organizada em:  

 Primária ou pré-consumo – provenientes de resíduos e refugos industriais, antes de irem 

para o mercado consumidor. São melhores de trabalhar pois estão limpos, livres de 

contaminação, além de captados em grandes escalas e com deslocamento mínimo de 

material; 

 Secundária ou pós-consumo – material recolhido em descartes empresariais e domiciliares, 

provenientes de coletas seletivas, catadores, lixões, etc. 

Em tempos recentes, diferentes autores buscam novos verbos com a letra R para revisitar o conceito. 
Contudo, estas agregações não serão consideradas nesta pesquisa, uma vez que os verbos são apenas 
novas interpretações dos já existentes ou são apenas mudanças de pensamento e hábitos, mas com 
pouca distinção dos verbos já difundidos nos 3R. A depender da fonte de consulta, podem ser 
encontradas menções a 4R, 5R e assim por diante. Dos verbos identificados, podemos citar: 
 

 Repensar – Considerar as escolhas de consumo e utilizar produtos e serviços geradores de 

menor impacto ambiental; 

 Recusar – Não aceitar materiais que geram resíduo desnecessariamente, como as sacolas 

plásticas das compras de supermercados; 

 Reeducar – Ter uma nova postura de educação ambiental, inclusive com a formação de 

novas gerações neste sentido; 

Estes conceitos propostos se aproximam, em síntese, ao verbo reduzir. 
 

 Reaproveitar – Após o uso, reutilizar o produto para outro fim, exemplo: pegar um pote de 

vidro vazio e usar para guardar moedas; 

 Recuperar – Destinar um material descartado para um novo uso, como transformar um 

pallet descartado em sofá; 

 A prática de upcycling consiste em dar uma nova utilidade a algo que foi descartado, porém, 

com a diferença de dispensar a energia gasta na atividade industrial para transformar o 

objeto, visando ser mais ecológico; 

Novamente, estes conceitos não diferem, em essência, do verbo reutilizar. 
 

 Reintegrar – Retornar o produto à natureza, ou seja, transformá-lo novamente em um 

recurso natural, através da decomposição. Este processo é mais válido e rápido na 

compostagem de resíduos orgânicos. É particularmente difícil para materiais sintéticos, que 

tem elevado tempo de decomposição. 
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Este conceito é um grau de reciclagem, contudo, o material não é processado novamente, mas fica 
reintroduzido no ambiente do qual as matérias-primas são extraídas. Pode ser considerado como uma 
reciclagem com grande intervalo entre a captação e o uso da matéria-prima. 
 
O gráfico a seguir ilustra o fluxo de materiais e consumo de energia entre os diferentes termos 
utilizados. Considerando desde a extração de matérias-primas até o descarte pós-uso, em cada etapa 
de transformação é consumida alguma forma de energia e também são gerados resíduos e rejeitos de 
processamento. Em cada fase que o material descartado pode ser aproveitado, os rejeitos gerados e 
energias consumidas nas etapas anteriores deixam de causar impacto ambiental. 

 
Figura 6. Gráfico do ciclo de matéria-prima e suas variantes. 

Representação gráfica dos Pesquisadores, 2015 

 
 

  



24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Parte II – Protocolos de Pesquisa 
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3.1. Elementos para a construção dos protocolos 

A construção dos protocolos de pesquisa nas unidades de análise envolvem etapas de preparação, de 
vivencia e de sistematização posterior. A equipe de pesquisadores envolvidos realiza identificação e 
levantamento de dados sobre a localidade e os grupos nas diversas bases de dados que estejam 
disponíveis, incluindo entrevistas com pessoas associadas durante a história de formação e condução 
do grupo. 
 
Após este conhecimento inicial, são feitas as visitas a campo, objetivando sempre o encontro coletivo 
com os artesãos, buscando pela memória do grupo e também baseado em documentos guardados 
pelos mais antigos, estabelecendo marcos históricos ditos pelo grupo e percebidos pelos 
pesquisadores. Na etapa posterior, toda essa massa de dados é compilada nos protocolos 
apresentados nos itens 4.4.4 Mapeamento da Cadeia Produtiva do grupo ASAS e 4.3.4 Mapeamento 
da Cadeia Produtiva do grupo de papel do Artesanato Cana-Brava. 
 
Por fim, a equipe de pesquisa volta aos grupos com dois intuitos: apresentar os resultados a pesquisa, 
expondo e registrando a história e processos mapeados; e também validar as informações coletadas, 
de forma a ajustar eventuais inconformidades na pesquisa. Como etapa de fechamento, uma cópia 
impressa e digital do relatório em sua versão final é entregue aos grupos. 
 
Um resumo do processo de construção coletiva da pesquisa é apresentado a seguir:   

 
Preparação 

Identificação de dados da localidade e do grupo produtivo 
Pesquisa Bibliográfica 
Entrevistas com pessoas associadas ao grupo 
Entrevistas com especialistas 

 
Vivência  

Visitas a campo  
Encontro coletivo com os artesãos 
Memória oral do grupo  
Coleta de documentos  
Marcos históricos  

 
Sistematização  

Indexação da Documentação Coletada  
Compilação dos protocolos construídos  
Apresentação e validação dos resultados da pesquisa 

   Entrega final do relatório de pesquisa 
 

3.1.1. O que se busca na análise de uma cadeia produtiva de 
artesanato 

Ao realizar este trabalho de pesquisa junto às unidades de análise, o retorno prático de informações 
se dá pela identificação de oportunidades de melhoria quanto a obstruções ou gargalos em relação a: 
produções ou captação de matéria-prima, falta de sincronia entre as partes de produção ou entre 
produção e mercado, sobreposições ou repetições de atividades, prejuízos ocasionados pela falta ou 
ineficiência de comunicação interna e externa. 
 
Também visa o reconhecimento de quais práticas são executadas de forma diferenciada com relação 
a outros grupos produtivos, como o sistema de apoio público ou privado, as parcerias e 
reconhecimentos alcançados, a identificação de nichos de mercado ou direcionamento mais eficaz da 
capacidade criativa e produtiva. 
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Estas informações trazem o olhar externo e a reflexão aos pesquisadores, de modo a evidenciar o que 
por vezes não se percebe por constituir a normalização do cotidiano. 
 

3.1.2. Atualizações nos protocolos de pesquisa 
No decorrer das três fases, algumas alterações foram feitas nos protocolos de pesquisa. Seja em razão 
de novas bibliografias e conceitos, seja em virtude da vivência em campo e dos aprendizados 
empíricos. De forma resumida, seguem as alterações do protocolo aplicado nesta fase 3 em relação 
ao utilizado na fase 2.  

 

3.1.2.1. Protocolo de Identificação das Matérias-primas 
Na Dimensão de Sustentabilidade Ambiental, foram ajustados os termos refugo e resíduo, conforme 
apresentado no item 2.2.6, mapeando a origem e destinação das sobras geradas. 
 
Na Dimensão de Sustentabilidade Econômica, o quanto a matéria-prima obtida é revertida em 
material de produção, foi renomeado para Nível de aproveitamento; o item período de acesso foi 
incorporado no aspecto Condições de acesso, que considera as facilidades ou restrições de diferentes 
naturezas (físicas, legais, etc.) para obtenção das matérias-primas. 
 

3.1.2.2. Protocolo de Identificação de Processos Produtivos 
Na Dimensão de Fluxo de Conhecimento, o aspecto Descommoditização foi acrescido do termo 
Diferenciação, que apesar de não denotar completamente a natureza do termo original, auxilia no 
entendimento. O aspecto anterior Serviços complementares foi renomeado para Serviços 
terceirizados, deixando claro que se refere a etapas de produção realizadas externamente ao grupo. 
Para diferenciação, foi agregado a palavra “interna” no aspecto Logística Interna e por fim, foram 
agregados os aspectos Embalagem e Conhecimento tácito, para se referir aos invólucros da peças em 
produção, e para os conhecimentos construídos no cotidiano que não ficam registrados, 
respectivamente. 
 
Na Dimensão de Sustentabilidade Econômica, o aspecto Adequação de produtos e técnicas pré-
existentes foi renomeado para Desdobramentos da produção, para facilitar o entendimento. Se 
refere a eventuais ajustes feitos na produção, visando novos mercados ou reformulação de custos. 
Também foi incorporado o aspecto Limitantes do processo, visando evidenciar quais fatores 
humanos, ferramentais, climáticos, espaciais ou de qualquer outra natureza que restrinjam a 
potencialidade da produção ser maior ou mais eficaz.  

 
Os aspectos de Controle de qualidade ao longo do protocolo foram enquadrados como  
Dimensão da Sustentabilidade Econômica, e não mais Ambiental, de forma a adequar à correta 
natureza deste aspecto. 

 
Na Dimensão de Sustentabilidade Social, o aspecto Ergonomia do ambiente dimensiona para o 
espaço de produção e sua adequação ao usuário; e o aspecto Saúde e Segurança do artesão substitui 
a sigla em inglês EHS para facilitar o entendimento e delimitar para eventuais riscos à pessoa.  

 
Na Dimensão de Sustentabilidade Ambiental, novamente foram ajustados os termos refugo e 
resíduo.  

3.1.2.3. Protocolo de Identificação de Acesso a Mercados 
Na Dimensão de Sustentabilidade Social, o aspecto Trabalho em rede ficou mais explícito quando 
renomeado para Forma predominante de trabalho em rede entre os participantes, diferenciando de 
outro aspecto, que trata de redes externas. 
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Na Dimensão de Sustentabilidade Econômica, foram adicionados os aspectos 
Espaço de produção, analisando a posse, uso e adequações do espaço utilizado para produção; 
Identificação de nichos, pesquisando o ajuste entre produto e a segmentação aplicada às linhas de 
produtos; e Possibilidades de desenvolvimento de produtos, para vislumbrar ideias iniciais para 
diversificação na criação de produtos novos a partir das potencialidades identificadas. 
 
Na Dimensão de Fluxo de Informação, agregou-se o aspecto Disponibilidade de TI, sondando a 
disponibilidade de tecnologia da informação, ou seja, computadores e acesso à internet, o grau de 
informatização dos dados do grupo e quantas pessoas usufruem desta estrutura. Houve também a 
renomeação dos aspectos Recomendar/Disseminar (ideia) para Ideias e conceitos repassados, 
clarificando o termo para a carga simbólica dos produtos; e Alavancar/Divulgar (material) para 
Facilitadores de acesso a mercado mapeia os agentes públicos ou privados que favoreçam, em algum 
nível, o acesso da produção ao mercado consumidor. 
 
Na Dimensão de Representação, o aspecto Reforço na experiência de compra teve o título alterado 
para Proposta de Venda Única, que elenca os atributos, físicos e conceituais, que reforçam a 
argumentação de venda e diferencia estes produtos de seus similares e concorrentes. 

 
 

3.1.2.4. Protocolo de Identificação de Cidadania e Reconhecimento 
Foram incorporados à Dimensão de Sustentabilidade Econômica, os aspectos Divisão de resultados, 
mapeando como são divididos os resultados de venda auferidos pelo grupo; Equidade de 
participação, se na remuneração ou na administração existem distinções entre os membros por 
alguma razão; e Uso de capacidade ociosa, analisando se e como o grupo cede seu espaço, 
infraestrutura ou tempo livre para uso de terceiros ou o inverso disto. 
 
Foi adicionada um conjunto novo de informações, associando aspectos da Dimensão de 
Sustentabilidade Social, contemplando os aspectos: Percepção de causa comum, avaliando o que 
motiva a união dos participantes; Aproximação com crianças e escolas, identificando eventuais 
contatos junto a escolas ou grupos infantis, que podem futuramente ajudar na produção, mas 
certamente serão compradores ou comunicadores do grupo; e Celebrações, registrando as reuniões 
do grupo, suas motivações e efeitos, geralmente de fortalecimento do grupo e aproximação dos 
participantes. 
 
E por fim, a Dimensão de Sustentabilidade Institucional recebeu o aspecto Participação da unidade 
produtiva em redes, analisando se existe e como se dá a participação do grupo produtivo junto a 
outros grupos. 
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4. Parte III - Reconhecimento das 
unidades de pesquisa 
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4.1. Entrevistas com representantes das comunidades 

As entrevistas em campo foram realizadas de forma coletiva com os grupos de artesãs e com 
lideranças locais e agentes públicos relacionados com o histórico dos grupos.  
De um modo geral, as perguntas versavam sobre a história de formação do grupo e sobre a cadeia 
produtiva de cada comunidade produtora, incluindo informações sobre matéria-prima, meios 
produtivos, distribuição e comercialização, formação e gestão do grupo, parcerias etc. 
 

 

Figura 7. Reunião com o grupo das artesãs do grupo ASAS e equipe do projeto 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design O Imaginário da UFPE, 2015 

 
 

 

Figura 8. Reunião com o grupo das artesãs do grupo Mata Vida e equipe do projeto 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design O Imaginário da UFPE, 2015 
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4.2. Entrevistas com pesquisadores e especialistas 

Os especialistas entrevistados foram aqueles da área de artesanato e pesquisadores sobre a utilização 
de resíduos, associado à produção artesanal ou não, além de outros, que já realizaram atividades em 
algum dos grupos produtivos. Estas entrevistas auxiliaram na montagem dos protocolos do modelo 
de análise da cadeia dos dois grupos analisados, bem como forneceram valiosas contribuições acerca 
da temática da reciclagem e novas visões para aperfeiçoamento do modelo analítico para a cadeia 
produtiva do artesanato. As entrevistas estão transcritas na seção de apêndices. 
 

 
Figura 9. Reunião com as especialistas Thiana Santos (esq.) e Suzana Azevedo (dir.) 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design O Imaginário da UFPE, 2016 

 

 

Bertrand Sampaio de Alencar 
Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP, 1985), Bertrand 
Sampaio de Alencar se especializou em Engenharia de Transportes pela Universidade Estadual de 
Pernambuco (UPE, 1988), concluiu Mestrado em Desenvolvimento Urbano e Regional pela 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE, 1999) e Doutorado em Desenvolvimento Urbano pela 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE, 2008).  
 

 

Figura 10. Bertrand Alencar 

Foto: Acervo Pessoal de Bertrand Alencar, 2011 

Atualmente é professor do Mestrado em Tecnologia Ambiental do Instituto Tecnológico de 
Pernambuco (ITEP), onde trabalha como técnico e pesquisador. Consultor técnico em projetos nas 
áreas de resíduos sólidos, meio ambiente, desenvolvimento urbano e transportes. 
 

Suzana Azevedo 
Pernambucana, Suzana Azevedo possui graduação em Educação Artística pela Universidade Federal 
de Pernambuco (2003) e um Mestrado em Poéticas Visuais pela Universidade Santa Marcelina de São 
Paulo (2011). Por 12 anos foi responsável pelo Ateliê Oficina do Tempo, espaço de pesquisa, ensino e 
exposição. Suzana executa um trabalho com pretensões ecológicas, usando resina, borracha, pedras, 
tinta e voil (tecido de poliéster) para refletir suas preocupações sobre o desmatamento da vegetação 
da Zona da Mata. Nos seus trabalhos, os materiais são usados, não só por suas propriedades plásticas, 
mas também pelos seus significados. 
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Figura 11. Suzana Azevedo 

Foto: Acervo pessoal de Suzana Azevedo, 2016 

Foi parceira do Projeto Imaginário Pernambucano da UFPE, com a coordenação do projeto Mata Vida 
no município de Goiana, onde desenvolveu trabalho arte-educativo sobre resgate do meio ambiente.  
 
Em 2005 ganhou o XVI Prêmio Vasconcelos Sobrinho, promovido pela Agência Estadual de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos-CPRH. 
 
 

Thiana Santos 
Graduada em Belas Artes, Thiana Santos atua no desenvolvimento de produtos a partir reutilização 
de materiais orgânicos, como sementes, vagens e palhas, assim como materiais do lixo urbano, como 
garrafas PET, lonas publicitárias, embalagens de desodorantes, dentre outros. Seu trabalho com os 
materiais de lixo urbano, como as garrafas PET é de re-significar a reutilização destes materiais para a 
produção de produtos artesanais promovendo um resultado sofisticado e inovador.  

 

Figura 12. Thiana Santos 

Foto: Acervo pessoal de Thiana Santos, 2014 

Suas primeiras experiências com as garrafas plásticas (PET) surgiram a partir da necessidade de buscar 
novos materiais e da observação de grande quantidade deste material descartado no lixo urbano. 
 

Luciene Torres de Carvalho Nunes 
Com formação de Design de Produto e em Gestão de Design, Luciene Torres possui conhecimentos 
também em artes visuais, já participou de salões de artes/exposições/mostras de artes nacionais e 
internacionais como curadora e integrante de comissão julgadora na área de design. 
 

 

Figura 13. Luciene Torres. 
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Foto: Acervo pessoal de Luciene Torres, 2015. 

Atua como Superintendente do Centro Pernambucano de Design – CPD, organização sem fins 
lucrativos que opera com equipe de consultores qualificados de designers e de áreas afins para 
atendimento de demandas, e realização de ações de responsabilidade social voltadas para área de 
design.  
 
Iniciado como uma entidade de incubação do SEBRAE PE, o CPD está há mais de 10 anos no mercado 
e vem trazendo com sua atuação junto ao público beneficiado, inserção de pessoas à sociedade, ao 
ambiente de mercado, promovendo ações de pequenos criadores e prestadores de serviço. 
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4.3. Unidade de análise - Mata Vida/Artesanato Cana-brava 

4.3.1. Contextualização da localidade – Goiana 
 
Histórico 
O município foi habitado, antes da presença dos brancos “civilizados”, pelos índios Potiguares, 
Tabajaras e Caetés, tendo iniciado seu processo de colonização provavelmente em 1534. Inicialmente 
se localizou no lote doado pelo Rei de Portugal a Pero Lopes de Souza, fazendo parte da Capitania de 
Itamaracá. 
 
Durante o século XIX, as atividades comerciais do município tiveram grande importância devido ao 
movimento do seu porto – por onde eram escoadas as mercadorias oriundas do interior do estado. 
A denominação do município aparece pela primeira vez em 1952 - nos catálogos da Companhia de 
Jesus, como aldeia de Gueena. Em 1606, no mesmo documento a grafia foi modificada para Goyana e 
depois Goiana. 
 
Em tupi a palavra Goiana significa “gente estimada”, conforme afirmam alguns estudiosos. Alguns 
filósofos divergem e dizem ter o significado de “mistura ou parente”, já o Frei Vicente de Salvador, 
1927 definiu como sendo “porto ou ancoradouro”. 
 
Área e População 
O município tem aproximadamente 445,814 km², o que representa 0,45% da área do estado de 
Pernambuco e densidade demográfica de 150,72 habitantes/km². O município se divide em distritos: 
a sede (centro de Goiana) e as áreas litorâneas, Ponta de Pedras e Tejucupapo. 
 
 

 

Figura 14. Distribuição Populacional do Município e do Estado 

Fonte: IBGE 2010 e representação gráfica dos Pesquisadores, 2016 

 
 
A esperança de vida ao nascer é de 71,7 anos, 2,14% menor que a esperança do Estado de 
Pernambuco e 5,24% menor que a esperança de vida do Brasil. 
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Figura 15. Segmentação de escolaridade do Município e do Estado 

Fonte: IBGE 2010 e representação gráfica dos Pesquisadores, 2016 

 
 
Economia 
Goiana produz cimento, automóveis, vidros, hemoderivados, embalagens de papelão, açúcar, cal, 
artefatos de fibras, dentre outros. Além de ter um comércio muito movimentado e com feiras livres 
todos os dias, o município é destaque nas lavouras de cana-de-açúcar, coco-da-baía e fumo. O 
crescimento da economia acelerou depois da criação do Distrito Industrial, além dos polos 
farmacoquímico e automotivo. 
 
Segundo dados do Portal da Transparência, a transferência de renda diretamente às famílias do 
município atendidas pelo Programa Bolsa família em 2010 foi de R$ 10.507.053,00, o que equivale a 
17,92% do total de recursos destinados a ações governamentais no município de Goiana e 1,42% do 
seu Produto Interno Bruto no referido ano. O número de pessoas beneficiadas pelo Programa neste 
ano foi de 9.961 pessoas, representando 13,17% da população total do município. 
 
 
Indicadores 
Ocupando a 14º posição no ranking dos municípios de Pernambuco, o Produto Interno Bruto (PIB) per 
capita de Goiana em 2010 foi de R$ 9.765,00, o que representa 74,32% em relação ao observado no 
Estado. 
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Figura 16. Índice de Desenvolvimento Humano do Município e do Estado 

Fonte: IBGE 2010 e representação gráfica dos Pesquisadores, 2016 

 
 
Turismo 
Goiana possui orla marítima com cerca de 18 km de extensão banhada pelo Oceano Atlântico. Suas 
principais praias: Carne de Vaca, Tabatinga, Pontas de Pedra, Catuama, Barra de Catuama, Atapuz  
O Centro Histórico de Goiana possui oito igrejas tombadas pelo IPHAN, além de outros prédios 
seculares. As principais igrejas são: Nossa Senhora dos Homens Pretos, Nossa Senhora do 
Carmo/Conjunto do Carmo, Matriz do Homens Brancos. A igreja mais importante fora do centro da 
cidade é a Igreja de São Lourenço em Tejucupapo, que é considerada uma das igrejas mais antigas de 
Pernambuco. Outros pontos turísticos relevantes são o Restaurante Buraco da Gia e o Ecoparque 
Aparauá.  
 
Música 
Sociedade Musical Curica: a mais antiga banda da América Latina em atividade. 
 
Cinema 
Cine-Teatro Polytheama: Um dos prédios mais conhecidos do Município, o Cine-Teatro foi construído 
em 1914, porém passou alguns anos sem funcionamento. Em 2010 foi reformado e reativado. Possui 
capacidade para 220 pessoas. 
 
Artesanato 
Cerâmica: Zé do Carmo - destaque e reconhecimento no estado. Sua obra mais conhecida é o anjo 
cangaceiro.  
Cana-brava: Grupo Artesanato Cana-brava | Ponta de Pedras 
 
Festas Populares 
Carnaval: Possui como principal atração os caboclinhos, sendo os grupos mais conhecidos o Caetés, o 
Sete Flexas e Tabajaras. Referência também com as burras de carnaval, principalmente na figura de 
Serginho da Burra. 

4.3.2. Contextualização da localidade – Ponta de Pedras 
 
Histórico 
Inicialmente ocupada por índios, Ponta de Pedras originou-se de um dos mais antigos núcleos de 
colonização da região. Em 20 de dezembro de 1963 foi desmembrada do município de Goiana, 
através da Lei Estadual nº 4950 - sendo elevado à categoria de município, porém em 27 de agosto de 
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1964, por decisão do Tribunal de Justiça, o município de Ponta de Pedras foi extinto e seu território 
reincorporado ao município de Goiana, voltando a ser distrito – como permanece até hoje. 
 
Economia 
O distrito possui uma pequena área comercial e uma rede de pousadas, além de diversos 
restaurantes. O período mais lucrativo para o comércio é o verão, quando o distrito recebe um 
grande número de turistas vindos principalmente de Centro de Goiana, Região Metropolitana do 
Recife e João Pessoa/PB. 
 
Localização e População 
Ponta de Pedras está localizada no oeste do Município de Goiana, a 48 km de distância do Centro de 
Goiana e a 70 km da capital do estado, Recife.  
O distrito é o ponto extremo leste do Estado de Pernambuco e o segundo das Américas no Oceano 
Atlântico. 
Sua população está estimada em 8.000 habitantes, conforme dados do IBGE em 2010.  
 
Turismo 
A praia de Ponta de Pedras é a mais frequentada do município, tendo também como atrativos as 
praias de Carne de Vaca e Catuama. Recebe milhares de visitantes durante o verão e em épocas 
festivas como o carnaval. O parque ecológico Aparauá Ecoaventura também é ponto de visita de 
muitos turistas. 

4.3.3. O Grupo Mata Vida 
Ponta de Pedras é um local com pouca oferta de empregos e serviços, sendo a pesca artesanal a 
principal fonte de renda. De sua população, os jovens e mulheres são os segmentos que mais sofrem 
com a falta de oportunidades. Essa realidade motivou o apoio dos parceiros na criação do grupo 
Cestaria Cana-Brava, apoiado pelo Laboratório O Imaginário desde 2003, com produtos 
confeccionados em fibra de cana-brava. 
 
O resíduo da cana-brava despertou, em 2005, o interesse da artista plástica, pesquisadora e arte-
educadora Suzana Azevedo que, em parceria com o Laboratório O Imaginário, implementou o Projeto 
Mata Vida, que envolve adolescentes e jovens adultos na confecção de acessórios e objetos de 
decoração, estes comercializados em feiras e no Centro de Artesanato do Recife. A técnica 
desenvolvida por Suzana Azevedo foi objeto de sua pesquisa, desenvolvida no Mestrado em Poéticas 
Visuais realizado em São Paulo, que trata de compósito de papel e papelão descartados, associado ao 
refugo oriundo de atividades produtivas locais, denominado pela pesquisadora de LMAIS (AZEVEDO, 
2007; 2015). 
 
A confecção do papel demandou estudos para estabelecer o processo mais adequado para 
composição da massa. Assim, foi incorporada ao projeto uma equipe de arte-educadores que 
iniciaram as oficinas de confecção e gravura em papel artesanal com adolescentes da comunidade. 
Um total de quinze jovens vinculados a escolas da rede pública da comunidade participou das 
oficinas. 
 
O Projeto “Mata Vida” constitui uma ação educativa feita em parceria com o Laboratório O 
Imaginário. Inerente ao projeto, está não apenas a prática de atelier, mas toda uma poética que 
envolve a feitura da folha

 
de papel reciclado. Dessa forma, ambos os procedimentos “cantam” a vida 

e a morte da Mata Atlântica Brasileira, tendo a folha como matéria e como conceito, promovendo 
reflexões para a sistematização das pesquisas artísticas que a artista desenvolve.  
Oficinas foram ministradas no início da formação do grupo Mata Vida com participações de artistas 
como a pernambucana Tereza Costa Rego. Na ocasião a artista, com o uso do papel, transformou 
trabalhos individuais em um painel. A oficina priorizou o fazer arte, entrelaçando aulas teóricas e 
exercícios práticos com temas contextualizados. Discussão de vídeos, pesquisas na internet, leituras 
de artigos de jornais, revistas culturais e livros foram o ponto de partida para a troca de ideias com 
artistas convidados, além de visitas a plantações da flora nativa, elevando o nível de informação para 
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a valorização e a ampliação do conhecimento, gerando consequentemente, uma melhoria da 
autoestima das pessoas do entorno (AZEVEDO, 2008; 2010).  

 
Relato de Suzana Azevedo 
Fonte: Mata Vida: uma ação educativa na região norte da mata atlântica Pernambucana, ano 2012 
 

Comecei a transformar o desperdício em valor já há algum tempo. Aperfeiçoei o 
conhecimento na área de papel, tanto na feitura, quanto no uso dele para 
gravura, durante um curso na Espanha. Ao contrário da “pulpa de papiel” 
imaculadamente branca, uso lixo no processo. Aplico o que aprendi e inovo no 
que toca à matéria-prima própria a cada contexto regional no qual trabalho com 
a comunidade. As dificuldades encontradas para a realização das oficinas não 
nos permitem aplicar técnicas importadas ao pé-da-letra.  

Iniciamos a monitora, a bolsista do [Laboratório] Imaginário e eu, oficinas com 
um grupo de 15 jovens em regime de experimentação, sem nos distanciarmos da 
metodologia. Ainda não estávamos instaladas e, durante o período inicial do 
projeto, nos valíamos essencialmente da curiosidade. A prefeitura de Goiana 
preparou um espaço, em excelentes condições de funcionamento, nas 
dependências do Centro Cultural José Romualdo Maranhão, casarão que abriga 
atividades comunitárias.  

Atualmente as instalações compreendem dois espaços, um dos quais, tem 
grandes tanques e serve de laboratório para o fabrico da pasta do papel. O outro 
[espaço] se presta para as aulas teóricas, aulas de gravura usando o papel 
fabricado como suporte e para montagem dos produtos criados a partir dos 
insumos produzidos com a referida pasta. O projeto “guarda-chuva”, o 
Imaginário Pernambucano, cuja parceria já foi referenciada no início desse 
artigo, forneceu todos os equipamentos necessários: prensa elétrica para 
gravura, liquidificador industrial, material de uso diário como cola branca, 
pigmentos, tinta gráfica, rolos de entintagem, pincéis, linhas, fitas e arames para 
a montagem de colares e fabrico de caixas e bolsas. Forneceu ainda ferramentas 
como furadores, grampeadores, tesouras, etc. Reunindo a matéria-prima no 
desperdício do entorno, os alunos passam a usar os conhecimentos teóricos e, 
com a ajuda do monitor local, escolhido entre o grupo, trabalham diariamente 
na produção das peças artesanais.  

Além de Ponta de Pedras, o projeto Mata Vida também foi desenvolvido em Belo Jardim (Serra dos 

Ventos), Garanhuns, São Lourenço, Gravatá e região Metropolitana do Recife. Em Serra dos Ventos, 

foi testado na composição do LMAIS o pó de couro de bode. Nesse período, estiveram trabalhando 

com interferências artísticas sobre a composição LMAIS: Tereza Costa Rego, Ypiranga Filho, Marília 

Lacerda, Maristela Ribeiro e Viga Gordilho, da Bahia.  

4.3.3.1. Matéria-prima 
A matéria-prima utilizada pelo grupo é constituída de rasgas de saco de cimento, papelões, pigmentos 

artificiais, cola branca e fungicida. Com esses materiais, fabrica-se a produção artesanal do “Mata 

Vida”. A técnica permite produzir folhas de papel de qualquer gramatura e objetos tridimensionais de 

qualquer tamanho e função. O ritmo e o aproveitamento do tempo no trabalho foram otimizados 

através do desenvolvimento das habilidades técnicas, bem como a ordenação dos objetos e a 

distribuição de tarefas para a fabricação dos produtos, propiciando uma maior e melhor produção.  

Apesar da receita inicial da artista plástica ter sido repassada ao grupo, outros elementos foram 

agregados e este conhecimento tácito e empírico não está registrado. Informações relevantes para 

coleta e uso de papéis e papelões, destacam-se:  
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 O papel sulfite poderia ser usado, mas esbarra no entrave da coleta domiciliar ou 

empresarial; 

 Papel de jornal não deve ser usado por ser muito poroso; 

 Acrescentar o saco de cimento à mistura, faz com que a pasta fique mais macia; 

 A coleta da matéria-prima, a princípio, era feita pela líder do grupo. Hoje em dia, existe uma 

logística de locais de coleta e uma pessoa para fazer essa atividade;  

 Por ter mais catadores, a coleta do papelão termina tendo alguma disputa; contudo, não 

existe uma real dificuldade em conseguir a matéria-prima, por precisar de uma pequena 

quantidade; 

 Se colocar na mistura uma quantidade maior de casca de ovo, o papel fica quebradiço; 

4.3.3.2. Participantes 
A formação inicial do grupo era composto por crianças e adolescentes com foco na arte educação e 

conscientização ambiental, sem grandes ambições comerciais ou produtivas. A partir da integração da 

mãe de uma das participantes, observou-se o aumento da competitividade de mercado. Nunca houve 

uma delimitação para o sexo feminino, mas foi o gênero que participou mais ativamente do grupo. 

Em 2010, o grupo chegou a ter a presença constante de 21 meninas. Hoje, o grupo tem a constância 

de oito pessoas, mas a depender da necessidade, outra pessoas são chamadas.  

 Luciana Nascimento 

 Tayllane Santos do Nascimento 

 Lucilene da Silva Santos 

 Creuza Francisca da Conceição 

 Wenderson Maciel dos Santos 

 Larissa Maciel dos Santos 
 

Auxiliares de produção mais recorrentes 

 Tércia Santos do Nascimento 

 Tayná da Silva Lima 
 

4.3.3.3. Produtos de destaque 
 
Fase Mata Vida | Suzana Azevedo (2005 a 2013) 
A primeira fase do grupo teve uma maior concentração de esforço na aprendizagem da técnica e o 
suporte no desenvolvimento de produto principalmente pela artista plástica Suzana Azevedo. 
 

 Caju | Produto de maior destaque 

 Colares 

 Folhas de papel | A produção era feita por encomenda e servia de suporte para as gravuras 
de Suzana; 

 Frutas 

 Flores 

 Cinto de tecido com papel 

 Pisca-pisca 

 Guirlandas 
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Figura 17. Produtos de destaque da fase Mata Vida 

Fonte: Investigação dos Pesquisadores 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design O Imaginário da UFPE, 2015 

 

 
Fase Artesanato Cana-Brava (2014 em diante) 
Este segundo momento teve apoio do Laboratório O Imaginário no desenvolvimento de produtos, 
principalmente utilizando moldes. Na fase mais recente, também houve uma maior aproximação com 
as demais linhas produtivas do grupo Artesanato Cana-brava, como os produtos em fibra trançada, 
tecido e coco. 
 

 Luminárias de teto| Produto mais lucrativo 

 Luminária de mesa | mesclando a cúpula de cestaria com base de papel  

 Cumbucas  

 Colares geométricos  

 Relógios  
 

 

Figura 18. Produtos de destaque da fase Artesanato Cana-brava 

Fonte: Investigação dos Pesquisadores 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design O Imaginário da UFPE, 2015 
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4.3.3.4. Material Gráfico 
O material gráfico de comunicação do grupo contemplou as duas identidades (Mata Vida e 
Artesanato Cana-brava), em forma de folders, etiquetas, cartões, site, etc. 

 

Figura 19. Material gráfico do grupo 

Fonte: Investigação dos Pesquisadores 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design O Imaginário da UFPE, 2015 
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4.3.3.5. Linha do Tempo - Grupo Mata Vida/Artesanato Cana-brava 
A seguir é apresentada uma linha do tempo com alguns dos principais marcos históricos apurados 
durante a pesquisa.  

 
Figura 20. Linha do tempo do grupo, parte 1 de 3 

Fonte: Investigação dos Pesquisadores, 2016 
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Figura 21. Linha do tempo do grupo, parte 2 de 3 

Fonte: Investigação dos Pesquisadores, 2016 

 
 



43 
 

 

Figura 22. Linha do tempo do grupo, parte 3 de 3 

Fonte: Investigação dos Pesquisadores, 2016 
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4.3.4. Mapeamento da Cadeia Produtiva do grupo de papel do 
Artesanato Cana-Brava 

Nos quadros a seguir, existe uma sinalização em verde para os diferenciais competitivos do grupo de 
artesãs; e em vermelho para as mais urgentes oportunidades de melhoria da produção coletiva. 

4.3.4.1. Modelos de Análise - Identificação das Matérias-primas  

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

ASPECTOS Papelão 
Saco de 
cimento 

Bandeja de ovos 

Fontes 
Resíduo de 

supermercados 

Resíduos de 
obras 

domiciliares 

Resíduo 
comunitário 

Forma De Extração 
Coleta 

terceirizada 
Coleta própria 

nas obras 
Coleta própria em 

mobilização da 
vizinhança 

Impactos Ao Meio Ambiente Positivo, pelo aproveitamento de resíduo 

Organização Da Extração Mobilização comunitária 

Geração De Resíduo (Aproveitável) 
Grampos 
metálicos 

Cordão dos 
sacos 

Nada identificado 

Geração De Rejeito (Não Aproveitável) 
Fita adesiva, 

rótulos e 
etiquetas 

Nada 
identificado 

Bandejas sujas de 
ovos quebrados 

Destinação De Rejeitos Descarte Não se aplica Descarte 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS Papelão 
Saco de 
cimento 

Bandeja de ovos 

Disponibilidade Alta Média17 Alta 

Custos 
R$ 

15,00/transporte18 
Gratuito 

Capital de giro 
Financiado pela 
líder do grupo 

Não se faz necessário 

Nível de aproveitamento Próximo a 100% 

Condições de acesso (físicas, legais, etc) Sem restrições 

                                                                 
17 Somente sacos de cimento da marca Nassau (uma das mais caras, por conseguinte menos disponível) ou Poty 
são utilizados. Sacos de outras marcas não dão bons resultados e por isso não são coletados. Esta disponibilidade 
também decorre da quantidade de obras ocorrendo no momento 
 
18 A coleta e transporte das caixas de papelão é terceirizada por um carroceiro, que entrega este material no 
Centro obtido nos mercados locais. Este valor se refere à diária desta pessoa que utiliza um carro de mão para 
transportar o que for disponibilizado pelo mercado. 
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Sazonalidade Não há 
As obras são 

mais frequentes 
no verão 

Não há 

Forma de aquisição Coleta 

Transporte Carroceiro Manual 

Embalagem Não se aplica 

Processamento 
Triagem do material e retirada de grampos, fitas, rótulos, 

etc. 

Beneficiamento Não se aplica 

Uso de energia Não se aplica 

Opções de mix 
Pode ser usado 

puro ou misturado 

Pode ser usado 
puro ou 

misturado 
Não usar puro 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS Papelão 
Saco de 
cimento 

Bandeja de ovos 

Riscos humanos na extração e 
manipulação 

Risco reduzido, por não haver etapas perigosas, insalubres 
ou cansativas, bem como inexistência de ferramentas ou 

maquinários de risco 

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE RECURSOS 

ASPECTOS Papelão 
Saco de 
cimento 

Bandeja de ovos 

Apresentação para produção Placas Sacos Bandejas 

Fornecedores Supermercados Obras Comunidade 

Equipamentos de extração Não se aplica 

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE CONHECIMENTO 

ASPECTOS Papelão 
Saco de 
cimento 

Bandeja de ovos 

Conhecimentos repassados Nivelamento de todo o processo produtivo entre as 
participantes 
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DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS Papelão 
Saco de 
cimento 

Bandeja de ovos 

Riscos à disponibilidade Médio 

Outros catadores 
ou destinação 
diferente dos 

supermercados 

Baixo Baixo 

Controle de extração Não se aplica 

Lei de proteção ambiental O resíduos utilizados como matéria-prima são 
regulamentados pela Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) 

Organização para obtenção Comunitária 

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS Papelão 
Saco de 
cimento 

Bandeja de ovos 

Fatores identitários Nada a relatar 
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4.3.4.2. Modelos de Análise - Identificação de Processos Produtivos 

DIMENSÕES ASPECTOS 
Modelagem /  

Produtos 
Tridimensionais 

Encapamento /  
Produto plano 

FLUXO DE 
CONHECIMENTO 

Descommoditização/ 

Diferenciação 

Cores vibrantes 

Temática local (caju) 

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Financiamento 
Prefeitura viabiliza espaço físico de produção e 

custos básicos (água e eletricidade) 

Desdobramentos da 
produção 

Não há 

FLUXO DE RECURSOS 
Apresentação para 
produção 

Sacos, bandejas e placas 

FLUXO DE 
CONHECIMENTO 

Fracionamento 
Rasgos para caber nos baldes 

Mix de fontes de matérias-primas 

Pré-produção 

No caso dos sacos de cimento, é feita uma 
lavagem para retirar os restos 

 Deixar imerso em água 

Dosar os insumos (cola, pigmentos, borato, 
bicarbonato de sódio) 

Triturar no liquidificador 

Preparação 

Drenagem manual 
(reduzir a quantidade de 
água para deixar a massa 

de papel mais 
consistente) 

Diluir em água 

Mergulhar a tela e 
retirar a camada de 

fibra de papel 

Prensar e secar as 
folhas 

Conformação 

Colocação de porções de 
massa sobre o molde 

[etapa não obrigatória] 

Corte do chipboard 
no formatos 

definidos 

Modelagem manual para 
ajuste da forma 

Revestimento do 
chipboard com a 

folha de papel 

Retirada paulatina de 
água utilizando uma 

esponja 

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Controle de qualidade 
Checagem de 

rasgos/rachaduras 
Corte de excessos de 

papel 

FLUXO DE 
CONHECIMENTO 

Acabamento 

Acerto da borda da peça 
Montagem da 

composição dos 
colares 

Camada de cola branca 
[etapa não obrigatória] 

Colocação de fios, 
fechadores, etc 

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Controle de qualidade Inspeção geral da peça 
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FLUXO DE 
CONHECIMENTO 

Atividade Pós-
Acabamento (se 
existir) 

Instalação da parte 
elétrica, em caso de 

luminárias 
Nada identificado 

Serviços terceirizados Nada identificado 

Logística Interna 
A produção é coletiva e cada dia de produção é 

dedicado a uma etapa 

Embalagem Acondicionamento em sacos plásticos 

Estoque Por tipo e tamanho 

REGULAÇÃO 
Organização da 
produção 

Produção coletiva, com todas as envolvidas 
realizando conjuntamente as partes do processo 

em regime de mutirão 

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Controle de qualidade Inspeção geral da peça final 

SUSTENTABILIDADE 

 AMBIENTAL  

Energia Energia elétrica (liquidificador) 

Rejeito 

Massa de papel armazenada por mais de três dias 
fica “podre” e é descartada no lixo comum 

Só acontece quando existe desajuste entre 
produção de massa e confecção de peças 

Resíduo 
As aparas de papel seco são reprocessadas 

Este tipo de resíduo ocorre em pouca quantidade 

SUSTENTABILIDADE 
SOCIAL 

Ergonomia do 
ambiente 

Local de trabalho com iluminação e ventilação 
limitadas 

Ruído do liquidificador 

Saúde e Segurança do 
artesão 

Mãos constantemente molhadas 

Recortes de 
gênero/idade 

Mulheres abaixo dos 35 anos 

Equidade 
 Uma pessoa na figura de líder produtiva e as 

demais como auxiliares, sem grandes diferenças 
de tratamento 

Diversidade 
Grupo homogêneo, com pouca diferenciação de 

gênero, idade, orientação de gênero, 
religiosidade e com necessidades especiais 

Equipamentos de 
produção 

Moldes, tesoura, 
esponja, chaves de 

fenda, espátula 

Telas, prensa, 
tesoura, estilete, 

alicate 

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Desenvolvimento de 
produtos 

Oficinas de criação, criatividade própria e 
sugestões de clientes 

Subcontratação Ampliação de equipe sob demanda 

Limitantes do processo 
Pouca quantidade de pessoas envolvidas na 

atividade, limite de maquinário (liquidificador) e 
espaço físico para secar as peças 
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FLUXO DO 
CONHECIMENTO 

Conhecimento tácito Proporções das misturas de massa 

Capacitação Oficinas de design, gestão, comercialização 

Comunicação Telefone, email e serviços de mensagens 

IDENTIDADE Prática cultural 

Trabalho no coletivo, com conversa 

Trabalho coletivo no 
Centro 

Produção em casa 
para a parte de 
revestimento e 

montagem 
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4.3.4.3. Modelos de Análise - Identificação de Acesso a Mercados 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS 
Modelagem /  

Produtos Tridimensionais 
Encapamento /  
Produto plano 

Equidade social Experiência prática da líder sobre as demais 

Cortes de gênero, idade, etnia e 
parentesco 

Mulheres e jovens, abaixo dos 35 anos 

Parentesco ao redor da líder 

Forma predominante de trabalho em 
rede entre os participantes 

Rede centralizada em torno da líder  

Familiares como mão de obra adicional ocasional 

Parceria constante com a linha de produção de trançados 
em cana-brava 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS 
Modelagem /  

Produtos Tridimensionais 
Encapamento /  
Produto plano 

Canais de distribuição 
Fenearte / Mãos de Pernambuco.com / Centro do 

Artesanato de Pernambuco / Box no mercado público local 

Concentração de vendas em poucos 
compradores 

Não existe 

Fixação de preço 
Comparação com produtos similares, resguardando o valor 

dos materiais complementares 

Promoção Catálogos, folders, etiquetas, redes sociais 

Logística reversa Nada identificado 

Parcerias 
Prefeitura (espaço de produção e comercialização) 

Imaginário (gestão e desenvolvimento de produtos) 

Comercialização de propriedade criativa Não há 

Organização de compra e serviços 
Compra de colas e pigmentos em embalagens grandes 

(menor preço) 

Pós-venda Nada identificado 

Espaço de produção 

Propriedade da prefeitura, cedido sem ônus ao grupo 

 Espaço reformado atendendo às necessidades do grupo 
(lavatórios, espaço de reunião, etc) 

Espaço sem adequações de acessibilidade 

Identificação de nichos 
Desenvolvimento de luminárias, que têm maior valor 

agregado 

Possibilidades de desenvolvimento de 
produtos 

Fazer a modelagem das peças com a massa de papel 
úmida em vazadores com formatos variados 

Associar a técnica de serigrafia com os papeis artesanais 
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DIMENSÃO DE FLUXO DE INFORMAÇÃO 

ASPECTOS 
Modelagem /  

Produtos Tridimensionais 
Encapamento /  
Produto plano 

Ideias e conceitos repassados MataVida / LMAIS 

Facilitadores de acesso a mercado 

Sebrae 

Laboratório O Imaginário 

Prefeitura 

Veículos 
Mãos de Pernambuco.com 

Redes sociais do grupo amplo 

Consumo Consumidor final 

Interação com o mercado/ análise de 
tendências 

Feedback de clientes 

Consultorias de design 

Disponibilidade de TI 
Ausência de computadores e acesso à internet na sede 

A líder dispõe destes recursos de forma particular 

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS 
Modelagem /  

Produtos Tridimensionais 
Encapamento /  
Produto plano 

Práticas culturais e organizacionais 

Apenas a líder participa das feiras 

Grupo amplo formado por pequenas células produtivas 
(trançados de cana-brava, tecido, coco e papel) 

Elementos de Raiz Nada identificado 

Reconhecimento 
Reconhecimentos do grupo amplo: Top100, Rodada de 
Negócios Internacional/Apex, Fenearte, Livro Design + 

Artesanato de Adélia Borges, artigos científicos 

 

DIMENSÃO DE REPRESENTAÇÃO 

ASPECTOS 
Modelagem /  

Produtos Tridimensionais 
Encapamento /  
Produto plano 

Material de suporte Catálogo, folder, redes sociais, etiquetas 

Proposta de Venda Única 
Apelo ambiental 

Produtos diferenciados 
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DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS 
Modelagem /  

Produtos Tridimensionais 
Encapamento /  
Produto plano 

Prêmios Grupo amplo: Top100 Sebrae 

Princípios 

Indícios de comércio justo e economia solidária 

Equidade dos participantes 

Transparência de informações 

Certificações e Atestados Nada a relatar 
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4.3.4.4. Modelos de Análise – Cidadania e Reconhecimento 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS 
Modelagem /  

Produtos Tridimensionais 
Encapamento /  
Produto plano 

Prosperidade Ameaçada pela baixa quantidade de pessoas envolvidas 

Divisão de resultados 
Artesãos recebem proporcionalmente ao tempo dedicado 

na produção das peças 

Equidade de participação 
Recebimento de valores iguais por trabalhos iguais 

Inexistem as figuras de mestre e auxiliar 

Uso de capacidade ociosa Nada identificado 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS 
Modelagem /  

Produtos Tridimensionais 
Encapamento /  
Produto plano 

Percepção de causa comum 
Autoafirmação feminina pela construção de um 

empreendimento social com perspectivas de retorno 
financeiro e de reconhecimento 

Aproximação com crianças e escolas 
A formação inicial do grupo foi feita com crianças de 

escolas da área; algumas delas permanecem na produção 

Celebrações 

Reuniões ao término das feiras para discussão da 
participação e formulação de diretrizes para eventos 

futuros 

O grupo ampliado costuma fazer eventos no final de ano 

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS 
Modelagem /  

Produtos Tridimensionais 
Encapamento /  
Produto plano 

Registro da identidade visual 

Desenvolvida pelo Laboratório O Imaginário para o grupo 
amplo 

Não é registrada 
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DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL 

ASPECTOS 
Modelagem /  

Produtos Tridimensionais 
Encapamento /  
Produto plano 

Nível de Institucionalização Célula produtiva de um grupo informal 

Grau de desenvolvimento organizacional Grupo informal com baixa agregação de novos 
participantes 

Planejamento estratégico Inexistente 

Planejamento de marketing e branding Inexistente 

Plano de negócios Inexistente 

Participação da unidade produtiva em 
redes 

O grupo não é filiado a nenhuma associação ou federação 

Atua em rede descentralizada informal: participação em 
feiras locais através de apoio mútuo com outros grupos 

artesãos em hospedagem e transporte 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE POLÍTICA 

ASPECTOS 
Modelagem /  

Produtos Tridimensionais 
Encapamento /  
Produto plano 

Influência política setorial  Parceria com a prefeitura, como na manutenção do 
espaço físico e cessão de um box no mercado público local 

Protagonismo comunitário Tímido, reconhecido como uma opção de ocupação e 
renda, principalmente para jovens 

 
Fonte: Investigação dos Pesquisadores, 2016  
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4.4. Unidade de análise - ASAS 

4.4.1. Contextualização da localidade – São José da Coroa Grande 
Localizado no litoral sul de Pernambuco, a 117 km da capital, o município de São José da Coroa 
Grande é um dos principais destinos turísticos da região e tem no turismo sua principal atividade 
econômica. 
 
Histórico 
O município nasceu e se expandiu em torno da Matriz de São José, localizada na principal praça da 
cidade; seu povoamento deu-se por volta de 1853, pertencente então ao município de Barreiros. Em 
30/12/1901, foi elevado de povoação para distrito. De acordo com a Lei Estadual nº 235, em 
09/12/1938, passou a ser denominado Puirassú (coroa grande na língua Tupi, falada pelos habitantes 
iniciais – os índios Caetés). Em 31/12/1958, voltou a ter a denominação de São José da Coroa Grande, 
de acordo com a Lei Estadual nº 3.340, em decorrência de proposta do deputado e ex-prefeito de 
Palmares - Luiz Portela de Carvalho, quando passou a ser um município autônomo, porém somente 
em 11/04/1962 foi efetivada a emancipação, data em que se comemora a emancipação política do 
município, data com festa, hasteamento da bandeira em frente ao prédio da prefeitura, além de 
desfile da Banda Marcial do município e missa realizada na Igreja Matriz da Paróquia de São José. 
 
O nome São José da Coroa Grande teve origem, primeiramente, em homenagem à São José. O 
segundo motivo foi em virtude da existência de bancos de areia chamados coroas (pelo formato que 
apresentam), que emergem nas marés baixas, entre os corais e os recifes – formando piscinas 
naturais. Os antigos moradores se fixaram inicialmente pela área da costa, atraídos pela abundância 
na pesca. Além do mar, o Rio Una também foi fonte de exploração dos pescadores. A agricultura foi 
outra atividade econômica dos habitantes locais, sendo o cultivo do coco-da-baía o principal cultivo. 
O desenvolvimento da agricultura deu margem para a criação de feiras livres semanais, ampliando o 
comércio de produtos agrícolas – marcando uma nova fase no desenvolvimento do município. 
 
Área e População 
O município tem aproximadamente 69,34 km², o que representa 0,07% da área do estado de 
Pernambuco e densidade demográfica de 262,2 habitantes/km². Possui uma orla com cerca de 9 km 
de praias arenosas com inúmeras piscinas naturais, sendo as mais frequentadas a Praia da Várzea do 
Una, Praia de Gravatá e Praia da Coroa Grande. Além da área central, o município tem como distritos 
Várzea do Una e Abreu do Uma e Engenhos Pau Amarelo, Boa Vista, Gindhy, Boca da Mata, Campinas, 
Mundo Novo, Morim, Arassú, Serra D’Água, Tentugal, Queimadas, Brejão e Manguinhos, juntamente 
com a Fazenda São Francisco. São José da Coroa Grande é a última cidade pernambucana em direção 
ao sul, fazendo divisa com a cidade alagoana de Maragogi.  
 
Segundo o IBGE, em 2010, pouco mais de 18 mil habitantes residiam no município, o que 
representava 0,21% de toda a população do Estado de Pernambuco. A estimativa da população em 
2015 é de 20.335 pessoas, segundo dados do IBGE um aumento de 12% em relação a população em 
2010. 
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Figura 23. Distribuição Populacional do Município e do Estado | 2010 

Fonte: IBGE 2010; Representação gráfica dos Pesquisadores, 2016 

 
 
A esperança de vida ao nascer é de 69,15 anos, sendo 6,41% menor que a esperança do Estado de 
Pernambuco e 8,68% menor que a esperança de vida do Brasil. 
 

 
Figura 24. Segmentação de escolaridade do Município e do Estado | 2010 

Fonte: IBGE 2010; Representação gráfica dos Pesquisadores, 2016 

 
 
Economia 
A base econômica do município é a agricultura, liderada pela cana-de-açúcar, cultivada em vários 
engenhos do município), seguida pelo cultivo de coco – concentrado na faixa litorânea, nos limites 
entre os estados de Pernambuco e Alagoas. A pesca é a terceira atividade mais importante, sendo ela 
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responsável pelo sustento das comunidades praieiras e de grande parte dos residentes na área 
central do município. 
 
Além disso, a economia no centro do município circula em torno de bares e restaurantes; construções 
e reformas de embarcações, hotéis, pequenos comércios como mercearias, mercados, farmácias e 
lojas, além de pequena indústria de fibras de coco e pré-moldados.  
Segundo dados do IBGE em 2010, cerca de 44,94% da população do município tinha como 
rendimento mensal inferior a dois salários mínimos, sendo que 22,38% destes, não possuíam 
quaisquer rendimentos. 
 
Dados do Portal da Transparência, mostram que a transferência de renda diretamente às famílias do 
município atendidas pelo Programa Bolsa Família em 2010 foi de R$ 3.104.608,00, o que equivale a 
16,86% do total de recursos destinados a ações governamentais no município de São José da Coroa 
Grande e 3,55% do seu Produto Interno Bruto per capita no referido ano. O número de pessoas 
beneficiadas pelo Programa Bolsa Família neste ano foi de 2.810 pessoas, representando 15,45% da 
população total do município. 
 
 
Indicadores 
Ocupando a 75º posição no ranking dos municípios de Pernambuco, o Produto Interno Bruto (PIB) per 
capita de São José em 2010 foi de R$ 4.816,00, o que representa 36,66% em Relação ao Estado. A 
renda per capita do município é de R$ 6.383,79 
 

 

Figura 25. Índice de Desenvolvimento Humano do Município e do Estado | 2010 

Fonte: IBGE 2010; Representação gráfica dos Pesquisadores, 2016 

 
 
Turismo 
A praia de São José da Coroa Grande é uma das mais frequentadas do litoral sul no verão por 
moradores de Pernambuco e também de Alagoas. Além das praias, o município possui como pontos 
turísticos a Igreja da Matriz de São José, o Museu do Una, O Engenho Morim e a Feirinha de 
artesanato que acontece na praça central.  
 
Artesanato  
O artesanato possui uma grande variação de produtos, tem como principais linhas os utilitários e as 
peças decorativas – em sua maioria destinadas ao comércio de souvenirs. Os artefatos produzidos 
possuem como matérias primas conchas, mariscos, búzios, coco, palha, caniço, cipó, sementes, osso, 
chifre, couro, telha, madeira, tecido e jornal. 
 
Os principais artefatos produzidos e comercializados são vasos decorados, cinzeiros, luminárias, 
quadros, flores, esculturas feitas em couro e madeira, chaveiros, bijuterias (como anéis, colares, 
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brincos, pulseiras), covos de pesca, cestas, esteiras, bolsas, abanos, cordas, descanso de prato, 
bonecas e peças bordadas, entre outros. 
 

 

 

Festas Populares 
As festas mais importantes do município são associadas a São José, São Sebastião, São João e São 
Pedro, além do Carnaval e a comemoração da Emancipação Política. A Festcoco é outra importante 
festividade, realizada no mês de novembro, a festividade tem como objetivo divulgar a cultura do 
coco e suas aplicações, contando com apresentações de bandas, feiras de produtos regionais e 
competições típicas de tiradores e descascadores de coco. 
 
Museu 
Situado na Vila de Várzea do Una, o Museu do Una foi fundado em 22 de abril de 2000, com o 
objetivo de resgatar e preservar a história, cultura e meio ambiente da região. 
Conta com biblioteca, mais de 50 painéis catalogados, uma área aberta para exposição de 
equipamentos e peças de grande porte e mantém uma média de dois mil visitantes por ano. 
 
Apresentações folclóricas 
São recorrentes as apresentações de dança, tais como Samba de Matuto, Pastoril, Quadrilha, Forró e 
Bumba-meu-boi. 
 
Bibliotecas 
A mais importantes do município são a Biblioteca Municipal e a Biblioteca de Várzea do Una. 
 
Associação Coroense de Artes e Letras 
Fundada em julho de 2001, a Associação Coroense de Artes e Letras tem objetivo de proporcionar maior 
integração entre os artistas do município. Conta com cerca de 25 artistas e literatos da região. As 
linguagens do grupo abrangem música, dança, teatro, literatura e poesia, pintura, escultura, desenho 
e artesanato.  
 

4.4.2. A Fábrica Fibras do Nordeste 
Fundada em 1969, a Fibras do Nordeste Ltda, atua no ramo de cortinas, carpetes e tapetes. Sua 
produção tem como matéria prima a fibra de coco. Durante esses anos de atividade utilizando a fibra 
de coco, já produziu cordas, enchimento para bancos automotivos, além de capachos – principal 
produto da fábrica e atualmente único artigo produzido. A sede administrativa e produtiva da fábrica 
está localizada no município de Igarassu, ao passo que a unidade de recebimento e beneficiamento 
da fibra fica no município de São José da Coroa Grande. 
 

    

Figura 26. Estoque de matéria-prima e início do desfibramento 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design o Imaginário da UFPE, 2015 
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Nesta unidade acontece o processamento do coco recolhido no município de São José e também em 
alguns municípios do entorno localizados no Estado de Pernambuco e Alagoas.  
O processo de beneficiamento do coco é realizado através de maquinário específico para o 
desfibramento, que separa a fibra das demais partes. O fim do processo resulta em dois materiais: a 
fibra inteira – apta a seguir para a fiação de cordas e posteriormente a montagem dos capachos; e um 
pó, resultante da trituração das demais partes do coco – um resíduo do processo de desfibramento. 
Estes resíduos são encaminhados para processo de compostagem existente dentro da unidade ou é 
doado para a produção de artesanato do grupo ASAS. 
 

 

Figura 27. Material desfibrado (à direita) e resíduo (à esquerda) 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design o Imaginário da UFPE, 2015 

 

Figura 28. Entrevista com encarregado na unidade de beneficiamento, Rogério Silva (à esquerda), 
acompanhado da presidente da ASAS, Edileuza Araújo 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design o Imaginário da UFPE, 2015 

 
Em umas das conversas realizadas com o grupo de produção em fibra e também com o funcionário 
responsável pela unidade da fábrica instalada no município, foi informada a possibilidade de 
desativação da unidade e transferência do processo para a unidade localizada no município de 
Igarassu. O local onde funciona a unidade de São José teria sua estrutura física demolida para a 
construção de um condomínio residencial. Sua desativação poderia prejudicar o fornecimento da 
fibra para a associação, e consequentemente, a produção das peças – visto que a fábrica é seu único 
fornecedor. Em contato com o representante da fábrica – Sr. João Jorge Guerra, a informação de 
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desativação da unidade fabril localizada em São José foi confirmada para acontecer ainda em 2016, 
porém sem data definida.  
 
Quanto a doação da fibra para a associação, o Sr. João afirmou não haver prejuízos no fornecimento, 
já que a Fábrica possui outra unidade em funcionamento. A associação terá duas opções de 
recolhimento da fibra doada: buscar a fibra na unidade fabril de Igarassu ou agendar o envio pela 
fábrica quando do envio de caminhão para recolher os cocos verdes no município de São José, visto 
que o recolhimento dos cocos pela fábrica continuará a acontecer em São José e municípios do 
entorno. Existe ainda a possibilidade da Associação recolher na unidade de São José – enquanto ainda 
está ativa, uma quantidade da fibra suficiente para estocagem, uma vez que a quantidade recolhida 
atualmente pela Associação é pequena em relação a quantidade disponibilizada pela fábrica. 
Finalizando a conversa, o Sr. João afirmou que a doação não será interrompida, basta apenas que a 
forma de recolhimento da fibra seja acordada. 
 
O uso do coco em São José da Coroa Grande atende três grupos, que não são concorrentes. 
Primeiramente os cocos são cultivados para exploração como fruto, aproveitando a polpa. Para esta 
produção, a casca é um resíduo que geralmente era incinerado nas áreas de colheita para evitar o 
acúmulo. A produção de fibras utiliza este resíduo de forma produtiva e com menor impacto ao meio 
ambiente. Contudo, esta produção gera resíduos, como as fibras mais curtas e o pó, que pode ser 
usado para compostagem de adubo orgânico. Outra finalidade deste pó, obtido em diferentes etapas 
da produção, é a utilização em produção de artesanato. 

 

Figura 29. Representação gráfica das três cadeias em que o coco é utilizado em São José da Coroa 
Grande 

Fonte: Investigação dos Pesquisadores, 2016 

 

4.4.3. O Grupo ASAS 
Embora as participantes exercessem a atividade artesanal há bastante tempo, a fundação oficial da 
Associação de Artesãos Solidários de São José da Coroa Grande – ASAS aconteceu em 26 de janeiro de 
2001, com a necessidade de unir os artesãos. Iniciou as atividades com 54 integrantes que produziam 
artefatos trabalhados em conchas, jornal, telha, hastes de picolé, bonecas de pano, bijuterias, 
carrinhos de brinquedo, peças em crochê, dentre outros. Com o passar dos anos, o grupo diversificou 
a linha de peças confeccionadas, aprimorando técnicas e inovando nas formas e funcionalidades.  
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Atualmente, a Associação é formada por 25 integrantes, com idade variando entre 15 a 70 anos. Os 
membros são, em sua maioria, mulheres donas de casa e residentes na zona urbana e rural que 
buscam no artesanato uma forma de elevar a renda da família e a autoestima. Desenvolvem os 
produtos em suas próprias casas e comercializam os produtos na feira realizada semanalmente no 
centro do município. Após a descoberta da potencialidade da fibra do coco, um grupo de integrantes 
da Associação vem ganhando reconhecimento dos moradores do município e também em outras 
regiões do Estado através de seu uso. 
 
Abundante na região, a fibra de coco que antes era destinada a produção de compostagem ou até 
mesmo queimada ou jogada no lixo, passou a servir de base para a produção de peças utilitárias e 
decorativas a partir da realização de uma oficina de design, executada pelo Centro Pernambucano de 
Design. O projeto viabilizado pelo Sebrae19 e Centro Pernambucano de Design20 aconteceu entre 
março e maio de 2010 com o consultor Alexandre Carvalho e capacitou as artesãs a escolher, tratar, 
prensar e moldar a fibra para a obtenção de peças de fino acabamento como abajur, quadros, 
arranjos e guirlandas natalinas, bandejas, flores e jarros. Além da parte de produção, o projeto 
também contemplou ensinamentos sobre cooperativismo e trabalho coletivo. Em 2012, o Centro 
Pernambucano de Design voltou a trabalhar junto a Associação com o auxílio do consultor Adaílson 
Freire que, junto ao grupo, promoveu melhorias no processo produtivo, além da instalação de 
máquinas e equipamentos de aprimoramento do processo de produção. 

4.4.3.1. Participantes 
A formação atual da associação tem 25 membros que trabalham individualmente na produção de 
peças em diversas linhas de artesanato, e um pequeno grupo que trabalha coletivamente com a fibra 
de coco: 
 
Participantes atuais da Associação:  

 Edileuza Alves de Araújo (Presidente) 

 Wedja Dárc do Carmo (Vice presidente) 

 Antônia Fernanda de Morais (Secretária) 

 Elvira Maria Belo (Vice secretária) 

 Márcia Rejane Silva Gomes (Tesoureira) 

 Maria Rosely Brito Nogueira (Vice tesoureira) 

 Aline Kele (Conselho Fiscal) 

 Ruth Damasceno (Conselho Fiscal) 

 Marluce Maria Vitorino da Silva (Conselho Fiscal) 

 Maria Lúcia Queiroz (Conselho Fiscal) 

 Maria do Socorro da Silva (Conselho Fiscal) 

 Marinalva do Carmo (Conselho Fiscal) 

 Maria Helena Campos 

 Inácia Costa de Melo 

 Marinalva Maria da Silva 

 Alice Nascimento Belo 

 José Benedito 
                                                                 
19 Sebrae – A instituição leva a ação empreendedora para municípios pernambucanos desde 1990, com palestras, 
jornadas, cursos e orientação empresarial. Trabalha de forma estratégica e inovadora para que as pequenas 
empresas possam alcançar uma evolução sustentável e contribuir com o desenvolvimento do Estado é o principal 
papel do Sebrae em Pernambuco, que teve origem em 1968, como Núcleo de Apoio Empresarial. Hoje, conta 
com sete unidades em todo o Estado, além de duas estações móveis e pontos de atendimento. 
 
20 O Centro Pernambucano de Design surgiu a partir de uma demanda, identificada pelo Sebrae, de introduzir 
ações de design nas Micro e Pequenas Empresas do Estado, como um diferencial competitivo em seus produtos e 
serviços. Desde 2005, o Centro Pernambucano de Design desenvolve ações de Design Social utilizando 
ferramentas capazes de otimizar processos produtivos, gerar novos produtos, diagnosticar os fatores locais de 
cada região, valorizando a identidade cultural como diferencial competitivo para incremento dos grupos 
produtivos e consequentemente maior geração de receitas, inclusão social e inserção no mercado. 
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 Cláudia Maria Alves 

 Cibele Lins Silva 

 Eliane Maria de França 

 Josilene da Silva 

 Josefa Bezerra de Carvalho 

 Karla Betânia de Matos 

 Márcia Rejane Silva Gomes 

 
Na produção de peças com a fibra de coco atuam cinco artesãs em trabalho coletivo: Edileuza Alves 
de Araújo, Marluce Maria Vitorino da Silva, Maria do Socorro da Silva, Antônia Fernanda de Morais e 
Maria Rosely Brito Nogueira. 

4.4.3.2. Matéria-prima 
Em 2010, o Centro Pernambuco de Design em parceria com o SEBRAE, realizou uma oficina de 
capacitação para criação de produtos. Durante a oficina, uma pesquisa sobre o município foi realizada 
pelo consultor responsável pela atividade. Na oportunidade, foi identificada a quantidade abundante 
de coco verde na região e uso deste coco pela unidade fabril da Fibras do Nordeste. Em contato com 
um funcionário da fábrica, o consultor solicitou doação de resíduos da fibra para a Associação realizar 
testes de novos produtos. O experimento com a fibra foi bem-sucedido e a produção das peças com 
essa matéria-prima foi bem aceito pelo grupo. 
 
Na Fenearte de 2011, os novos produtos desenvolvidos com a fibra do coco chamaram atenção da 
filha e do genro do dono da fábrica e a partir desse momento, foi realizado contato com o dono da 
fábrica, Izaltino Guerra, que ficou satisfeito em estabelecer parceria para doação da fibra, que dura 
até hoje sem nenhum custo para a Associação. O Grupo ASAS utiliza como matéria-prima os resíduos 
tanto do processo de desfibramento (pó e fibras menores), quanto do processo de fiação de cordas 
(fibras menores) e montagem dos capachos (pó).  
 
A coleta da fibra de coco é feita na fábrica a cada dois meses, sendo coletados dois sacos de fibra 
triturada. A quantidade de fibra recebida é suficiente para manter a produção da Associação durante 
o tempo entre as coletas. Apesar da fábrica poder disponibilizar para a Associação uma quantidade 
ainda maior de resíduos, a coleta de apenas dois sacos é mantida uma vez que a fibra não poder ser 
armazenada por muito tempo. Se passar mais de seis meses sem utilizar a fibra para produção, a 
mistura utilizada para a produção da placa não é absorvida, assim como a cola utilizada para o 
revestimento dos objetos com base em MDF. 
 

4.4.3.3. Produtos de destaque 
Com a fibra de coco, o grupo produz peças utilitárias e decorativas a partir da placa de fibra, caso das 
flores, ou do revestimento através de colagem, recobrindo peças com o pó da fibra, como garrafas, 
vasos, jarros, quadros, luminárias revestidas, anjos, porta controles, porta-retratos, bandejas, 
arranjos decorativos, caixas de mdf, móbiles, porta guardanapos, espelhos decorados. O grupo 
também comercializa, em menor escala, o pó da fibra de coco beneficiado. 
 
O produto mais procurado e emblemático são as flores, que foi aperfeiçoado pelo grupo ao longo do 
o tempo. Estas flores, inclusive, foram objeto de um contrato de fornecimento com a Tok&Stok, 
contemplando o fornecimento de 100 a 200 unidades mensalmente. O fornecimento durou cerca de 
um ano e foi encerrado pelo aumento no custo do envio das peças para São Paulo e a estagnação do 
preço definida pela loja, inviabilizando o retorno financeiro para as artesãs. 
 
Com base no aprendizado da oficina de desenvolvimento de produtos realizada em 2010, as artesãs 
mais antigas na Associação desenvolveram novas peças.  Pesquisas de referências realizadas no 
comércio de Recife contribuíram para ampliar a possibilidade de desenvolvimento de seus próprios 
produtos. Por iniciativa das artesãs, em 2012, o grupo inovou apresentando a fibra de coco colorida 
em contraste com a sua cor natural – inovação bem aceita pelos clientes. Atualmente, além da cor 
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natural, o grupo trabalha com uma cartela de 08 cores, que foram escolhidas com base nas cores de 
flores existentes na natureza local. 
 

 
Figura 30. Produtos de destaque do grupo ASAS 

Fonte: Investigação dos Pesquisadores, 2015 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design O Imaginário da UFPE, 2015 
 

4.4.3.4. Material Gráfico 
A oficina realizada pelo Centro Pernambucano de Design contemplou também o desenvolvimento da 
marca e aplicação em sacolas, folders, cartões, etc., com ênfase nos produtos com fibra de coco. O 
grupo dispõe hoje de material gráfico de comunicação, como folders, cartões, sacolas e um banner 
com a marca e informações sobre a Associação. Foram produzidos dois folders para o grupo: 
 
a) “Coleção Flor de Coco”, elaborado pelo Centro Pernambucano de Design em parceria com o 
SEBRAE, no ano de 2010. 
b) “Flor do Coco”, elaborado em parceria com SEBRAE no ano de 2012, teve a apresentação de peças 
produzidas com a fibra colorida em contraste com a fibra na cor natural. 

 

 

Figura 31. Marca e material gráfico de comunicação do grupo ASAS 

Fonte: Investigação dos Pesquisadores, 2015 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design o Imaginário da UFPE, 2015 
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4.4.3.5. Linha do Tempo - ASAS 
A seguir é apresentada uma linha do tempo com alguns dos principais marcos históricos apurados 
durante a pesquisa: 
 

 
Figura 32. Linha do tempo do grupo, parte 1 de 4 

Fonte: Investigação dos Pesquisadores, 2016 
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Figura 33. Linha do tempo do grupo, parte 2 de 4 

Fonte: Investigação dos Pesquisadores, 2016 
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Figura 34. Linha do tempo do grupo, parte 3 de 4 

Fonte: Investigação dos Pesquisadores, 2016 
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 Figura 35. Linha do tempo do grupo, parte 4 de 4 

Fonte: Investigação dos Pesquisadores, 2016 
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4.4.4. Mapeamento da Cadeia Produtiva do grupo ASAS 
Nos quadros a seguir, existe uma sinalização em verde para os diferenciais competitivos do grupo de 
artesãs; e em vermelho para as mais urgentes oportunidades de melhoria da produção coletiva. 
 

4.4.4.1. Modelos de Análise - Identificação das Matérias-primas 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

ASPECTOS Fibra de Coco 
Elementos de 

MDF 
Garrafas 

Fontes 
Doação de fábrica 

de capachos 
Mercado de São 

José / Recife 
Coleta na 

comunidade 

Forma De Extração Manual 

Impactos Ao Meio Ambiente 
Positivo 

(recolhimento de 
resíduos) 

Neutro 
Positivo 

(recolhimento de 
resíduos) 

Organização Da Extração 
Organizado pela 

fábrica 
Aquisição 

Mobilização da 
vizinhança 

Geração De Resíduo (Aproveitável) Fibras longas Nenhum Rótulos e lacres 

Geração De Rejeito (Não Aproveitável) Nenhum 

Destinação De Rejeitos Não se aplica 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS Fibra de Coco 
Elementos de 

MDF 
Garrafas 

Disponibilidade Alta Alta Alta 

Custos Zero 

De 1,00 a 50,00 
reais, variável 

pelo modelo da 
peça 

Zero 

Capital de giro 
Não se faz 
necessário 

Capital de giro 
da associação 

pelas retenções 
na venda das 

peças 

Não se faz 
necessário 

Nível de aproveitamento 

Aprox. 90% 

Pode chegar a 
100% com 

maquinário 
apropriado 

100% 
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Condições de acesso (físicas, legais, etc) 
Cedido pela 

fábrica  
Não se aplica 

Sazonalidade 
Bimestral, nas 

épocas de 
colheita do coco 

Não se aplica 

Forma de aquisição Doado Comprado Doado 

Transporte 
Caminhão da 

fábrica 
Manual 

Embalagem Sacas de ráfia Sacos plásticos Não se aplica 

Processamento Peneirar Não necessário Limpeza 

Beneficiamento Não necessário 

Uso de energia Força manual Não se aplica 

Opções de mix 

Sozinho (para 
placa) ou 

utilizado sobre 
componentes 

Usados juntos com o pó de fibra 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS Fibra de Coco 
Elementos de 

MDF 
Garrafas 

Riscos humanos na extração e 
manipulação 

Risco reduzido, por não haver etapas perigosas, insalubres 
ou cansativas, bem como inexistência de ferramentas ou 

maquinários de risco 

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE RECURSOS 

ASPECTOS Fibra de Coco 
Elementos de 

MDF 
Garrafas 

Apresentação para produção Pó e fibras Peças Peças 

Fornecedores 
Fibras do 

Nordeste Ltda 
Mercado Vizinhança 

Equipamentos de extração Não se aplica 

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE CONHECIMENTO 

ASPECTOS Fibra de Coco 
Elementos de 

MDF 
Garrafas 

Conhecimentos repassados Cada artesã conhece todo o processo, mas é especializada 
em uma etapa da atividade  
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DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS Fibra de Coco 
Elementos de 

MDF 
Garrafas 

Riscos à disponibilidade 
Médio – único 
fornecedor21 Baixo22 

Baixo -  
Concorrência de 
outros catadores  

Controle de extração Inexistente 

Lei de proteção ambiental Inexistente 

As garrafas de 
vidro são resíduos 

e portanto, 
regulamentados 

pela Política 
Nacional de 

Resíduos Sólidos 
(PNRS) 

Organização para obtenção Grupo produtivo 

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS Fibra de Coco 
Elementos de 

MDF 
Garrafas 

Fatores identitários O uso do pó de coco é associado ao grupo produtivo ASAS 

 
 
 
 
 
  

                                                                 
21 A área de beneficiamento do fornecedor deve ser desativada em breve. Contudo, o beneficiamento deve ser 
transferido para Igarassu e ainda deve manter a coleta das cascas na área de São José da Coroa Grande, 
Japaratinga e Maragogi, viabilizando o transporte de retorno do pó para as artesãs. 
 
22 Apesar de ter farta disponibilidade, os fornecedores são relativamente poucos, o que pode fazer os preços 
sofrerem grandes variações, colocando a produção em risco 
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4.4.4.2. Modelos de Análise - Identificação de Processos Produtivos 

DIMENSÕES ASPECTOS Placa Colagem 

FLUXO DE 
CONHECIMENTO 

Descommoditização/ 

Diferenciação 
Produção sem semelhantes 

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Financiamento 
Prefeitura viabiliza o espaço de produção e alguns 

insumos 

Desdobramentos da 
produção 

Não há 

FLUXO DE RECURSOS 
Apresentação para 
produção 

Fibra e pó do coco 

FLUXO DE 
CONHECIMENTO 

Fracionamento 

Corte e peneiramento da fibra por tamanho, em 
grãos maiores (placas) e menores (colagem) 

A fibra longa que se queira aproveitar é cortada 
com tesoura para que fique na medida necessária 

Pré-produção 

O pó é misturado com o 
corante para tecido 
diluído em água e 
fervido [etapa não 

obrigatória] No processo de 
colagem, só é 

utilizado o pó natural O pó tingido é 
depositado sobre uma 
lona para secagem e a 

seguir é novamente 
peneirado 

Preparação 

O pó é despejado sobre 
uma chapa de madeira 

medindo cerca de 60x60 
cm e espalhado de 
maneira uniforme 

Limpeza do elemento 
de base (MDF ou 
garrafa de vidro) 

Com um compressor de 
ar, é aplicada sobre a 

fibra uma mistura 
contendo água, cola 
branca e ligante CA. 

Após a primeira 
secagem, aplica-se a 

mistura na outra face da 
fibra para selagem 

completa. 

A espessura da placa 
deve ser cerca de 01 

mm. Acima disto não é 
possível utilizar para a 
produção de todas as 

peças. 
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Conformação 

Para produzir flores, 
corta-se a placa em 

pedaços quadrados de 
cerca de 07 cm. 

 

Coloca-se o pedaço de 
placa dentro da 

forma/frisadora de 
pétalas e mantém na 

prensa por 10 segundos.  

 

Com todas as pétalas e 
folhas prontas, a 

montagem é iniciada. 

 

Para montagem do 
miolo da flor, é enrolada 
uma tira de placa (cerca 

de 5x20cm) 

 

Em volta ao miolo são 
inseridas as pétalas, 

também fixadas com 
cola quente 

Sobre o objeto base 
(garrafa, caixa de 
mdf, etc) limpo, 

espalha uma camada 
de cola 

Aplica-se o pó de 
coco sobre a camada 

de cola, 
pressionando 

levemente, para que 
seja aderida sem 

falhas. Após 
secagem, é aplicada 

uma nova camada de 
pó e cola. 

Lixar a peça, até que 
fique uniforme 

 

 

Para produção dos anjos, 
as placas são cortadas 

nos formatos das partes 
e unidas com cola 

quente. A cabeça é feita 
com uma base de bola 
de isopor a técnica da 

colagem 

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Controle de qualidade 
Checagem da colagem 

das partes 

Inspeção da 
uniformidade na 

superfície 

FLUXO DE 
CONHECIMENTO 

Acabamento 

Colocação da haste de 
arame nas flores 

Colocação da bata de 
juta e tranças de cordões 

nos anjos  

Envolver o gargalo da 
garrafa com cordão. 

Cobertura do pó com 
verniz 

 

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Controle de qualidade Inspeção geral da peça 

FLUXO DE 
CONHECIMENTO 

Atividade Pós-
Acabamento (se 
existir) 

Nada identificado 

Serviços terceirizados Nada identificado 

Logística Interna 
Movimentação das partes entre as artesãs 

especializadas em cada etapa 
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Embalagem Acondicionamento em sacos plásticos 

Estoque Por tipo e tamanho 

REGULAÇÃO 
Organização da 
produção 

Divisão de tarefas entre as artesãos, de acordo 
com o processo de produção (cada artesã é 

responsável uma etapa do processo) 

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Controle de qualidade Inspeção geral da peça final 

SUSTENTABILIDADE 

 AMBIENTAL 

Energia Eletricidade e Gás 
Trabalho manual e 

Eletricidade 

Rejeito Nada identificado Nada identificado 

Resíduo 

Placa que não esteja 
dentro do padrão e 

rebarbas muito 
pequenas podem ser 

reprocessadas 

 

As rebarbas maiores são 
reaproveitadas para 
produção de outras 

peças 

Pó resultante do 
lixamento é 

reaproveitado para 
produção de outras 

peças 

SUSTENTABILIDADE 
SOCIAL 

Ergonomia do 
ambiente 

Local de trabalho com iluminação e ventilação 
limitadas e sem mobiliário adequado ao processo 

de produção 

Grande parte do processo é realizado no chão, 
com má postura e esforço repetitivo 

Hábito de não usar os equipamentos de 
segurança 

Saúde e Segurança do 
artesão 

Pó em suspensão constante 

Uso de colas e vernizes com solventes químicos 

Recortes de 
gênero/idade 

A maioria das pessoas envolvidas são mulheres 
acima dos 40 anos de idade 

Equidade 
Uma pessoa na figura de líder administrativa, mas 

com todas as participantes envolvidas no 
processo produtivo sem diferenças de tratamento 

Diversidade 
Grupo homogêneo, com pouca diferenciação de 

gênero, idade, orientação de gênero, 
religiosidade e com necessidades especiais 

Equipamentos de 
produção 

Tesoura, peneira, 
compressor de ar, 
frisadores, prensa, 

panela, pistola de cola 
quente 

Tesoura, pincel, 
peneira, pistola de 

cola quente  

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Desenvolvimento de 
produtos 

Apenas aperfeiçoamento de produtos existentes 

Subcontratação Não há 
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Limitantes do processo 

Pouca quantidade de pessoas envolvidas na 
atividade. 

Baixa rotatividade dos envolvidos 

FLUXO DO 
CONHECIMENTO 

Conhecimento tácito 
Tempo de armazenagem máximo da fibra, antes 

que fique ressecado para a produção 

Capacitação 
Oficinas do Sebrae/Centro Pernambucano de 

Design 

Comunicação Telefone, email e serviços de mensagens 

IDENTIDADE Prática cultural Trabalho no coletivo, com conversa na sede 
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4.4.4.3. Modelos de Análise - Identificação de Acesso a Mercados 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS Placa Colagem 

Equidade social Transparência no registro de informações 

Cortes de gênero, idade, etnia e 
parentesco 

Mulheres acima de 40 anos de idade  

Forma predominante de trabalho em 
rede entre os participantes 

Rede centralizada em torno da presidente/líder 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS Placa Colagem 

Canais de distribuição 

Feiras regionais/locais, feiras das praças e praias do 
município, feiras de maior porte (Fenearte, Mãos de 

Minas, etc.), Centro de Artesanato de Pernambuco, boca a 
boca e pedidos 

Márcia é uma grande articuladora de vendas 

Concentração de vendas em poucos 
compradores 

Lojista Alexandre, de Pipa/RN 

Tok&Stok (contrato finalizado) 

Fixação de preço 

Custo básico de mão de obra (sem valor definido) e 
material gasto 

Comparação com produtos similares 

O preço final da peça é arbitrado 

Promoção 
Folders, cartões 

Ausência em redes sociais 

Logística reversa Nada identificado 

Parcerias 

Prefeitura (custeio de materiais, cessão de espaço para 
produção e participação em feiras) 

SEBRAE (realização de cursos) 

Comercialização de propriedade criativa 
Cursos sobre a técnica  

Venda da matéria-prima processada – R$ 40,00/kg 

Organização de compra e serviços 
Compra de colas e pigmentos em embalagens grandes 

(menor preço) 

Pós-venda Nada identificado 

Espaço de produção 

Propriedade da prefeitura, cedido sem ônus ao grupo 

Espaço reformado atendendo às necessidades mínimas do 
grupo (instalação elétrica) 

Espaço sem adequações de acessibilidade 

Identificação de nichos Nada identificado 
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Possibilidades de desenvolvimento de 
produtos 

Usar a transparência do material em luminárias 

Não usar bases para revestimento, produzindo caixas e 
objetos a partir da conformação das placas 

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE INFORMAÇÃO 

ASPECTOS Placa Colagem 

Ideias e conceitos repassados Prefeitura 

Facilitadores de acesso a mercado Sebrae/CPD 

Veículos Mídia espontânea em jornais regionais 

Consumo Consumidor final, Lojista  

Interação com o mercado/ análise de 
tendências 

Feedback de clientes 

Consultorias de design23 

Disponibilidade de TI 
Ausência de computadores e acesso à internet na sede 

A líder dispõe destes recursos de forma particular 

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS Placa Colagem 

Práticas culturais e organizacionais 
Pagamento de acordo com as horas empenhadas, com 

equidade de pagamento, já que as peças vendidas não tem 
um autor principal e todo o grupo está envolvido 

Elementos de Raiz 

Uso de matéria-prima abundante na região de forma 
inovadora  

Modos de fazer autóctone 

Reconhecimento 

Talentos do Brasil Rural (Catálogo de Produtos e Serviços) 

Catálogo do Centro do Artesanato de Pernambuco 

Programa Pernambuco no Batente em 2014 

Tok&Stok 

 
  

                                                                 
23 Ações executadas pelo Centro Pernambucano de Design em 2010 e 2012, que foram descontinuadas por 
ausência de aporte financeiro 
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DIMENSÃO DE REPRESENTAÇÃO 

ASPECTOS Placa Colagem 

Material de suporte 
Folders, cartões de visita 

Ausência de redes sociais 

Proposta de Venda Única 
Apelo ambiental 

Inusitado, já que o produto não aparenta ser de coco 

 

DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 

ASPECTOS Placa Colagem 

Prêmios Nada identificado 

Princípios 

Indícios de comércio justo e economia solidária 

Equidade dos participantes 

Transparência de informações 

Certificações e Atestados Nada a relatar 
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4.4.4.4. Modelos de Análise – Cidadania e Reconhecimento 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 

ASPECTOS Placa Colagem 

Prosperidade 
Ameaçada pela baixa quantidade de integrantes e baixo 

nível de inovação e renovação do portfólio  

Divisão de resultados Artesãos recebem proporcionalmente ao tempo dedicado 

Equidade de participação 
Recebimento de valores iguais por horas iguais; Inexistem 

as figuras de mestre e auxiliar 

Uso de capacidade ociosa Nada identificado 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

ASPECTOS Placa Colagem 

Percepção de causa comum Opção de ocupação e renda, com retorno financeiro e de 
visibilidade para as pessoas e a localidade 

Aproximação com crianças e escolas Nada identificado 

Celebrações Nada identificado 

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 

ASPECTOS Placa Colagem 

Registro da identidade visual 
Desenvolvida pelo Centro Pernambucano de Design 

Não é registrada 
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DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL 

ASPECTOS Placa Colagem 

Nível de Institucionalização Célula produtiva de uma Associação legalmente 
formatada, ativa e conhecida. Papeis bem definidos 

Grau de desenvolvimento organizacional Grupo formal, mas com baixa agregação de novos 
participantes 

Planejamento estratégico Inexistente 

Planejamento de marketing e branding Inexistente 

Plano de negócios Inexistente 

Participação da unidade produtiva em 
redes 

Não é filiado a nenhuma associação ou federação 

Rede descentralizada informal - Participação em feiras 
locais em apoio mútuo com outros grupos artesãos 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE POLÍTICA 

ASPECTOS Placa Colagem 

Influência política setorial  Parceria com a prefeitura, como na manutenção do espaço 
físico, fornecimento de insumos e participação em feiras 

Parceria com o ProRural para aquisição de maquinário, 
ferramentas e participação em eventos 

Protagonismo comunitário Referência local em produção artesanal com fibra de coco 

 
Fonte: Investigação dos Pesquisadores, 2016 
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5. Parte IV – Diretrizes para aplicação 
do modelo 

  



81 
 

5.1. Orientações para aplicação desta pesquisa 

A aplicação destes protocolos envolve um nivelamento prévio por parte da equipe de pesquisa, 
necessários para o entendimento da cadeia produtiva em seus diversos níveis. 
 

A) Economia da cultura | se dedica ao estudo dos fluxos econômicos dos produtos e serviços 
culturais (objetivo) que seguem uma dimensão paralela ao fluxo dos benefícios simbólicos 
(subjetivo) gerados nas respectivas relações de trocas sociais (REIS, 2007) 

B) Circuito da cultura | compreende os artefatos culturais e os processos de produção 
(processos técnicos, padrões econômicos, organização e distribuição a partir dos modos de 
vida e significados de práticas sociais ), consumo (envolvendo além das questões utilitaristas 
as questões simbólica), identidade ( que se refere as referências culturais e suas 
reinterpretações), representação (reconhecimento de traços materiais visíveis, ex. Marcas, 
folders, etc.) e regulamentação que diz respeito às políticas e regulamentos. 

C) Economia criativa | “Contempla as dinâmicas culturais, sociais e econômicas construídas a 
partir do ciclo da criação, produção, distribuição, circulação, difusão (disseminação) e 
consumo/fruição de bens e serviços oriundos dos do setor criativo, cujas atividades 
produtivas têm como processo principal um ato criativo gerador de valor simbólico, 
elemento central da formação do preço, e que resulta em produção de riqueza cultural e 
econômica” Segundo Guilherme (2012). 

D) O produto ampliado| incorpora as dimensões físicas (aspectos materiais), as dimensões 
simbólicas (aspectos imateriais que repercutem nos significados atribuídos pelos 
consumidores). 

E) Cadeia produtiva no contexto da cultura | ênfase no impacto do significado no 
reconhecimento do valor agregado 

 
A representação gráfica do modelo ajuda a compreender que a análise da cadeia se dará a partir de 
três pilares: fornecedores, produtores e consumidores, sob a base da sustentabilidade, considerando 
a dinâmica dos fluxos e contra-fluxos (recursos, produtos, informação e conhecimento) e o 
movimento do circuito da cultura (identidade, produção, representação, consumo e regulação), com 
foco na visão de futuro. 

 

 
Figura 36. Representação gráfica do modelo de cadeia produtiva utilizado 

Fonte: Investigação dos Pesquisadores, 2016 
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A aplicação do modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato parte da identificação das 
seguintes temáticas:  

 matérias-primas | identificar as fontes, a disponibilidade, os processos de extração, os 
refugos, resíduos e seus impactos  

 processos produtivos | reconhecer os procedimentos e técnicas, forma de organização e 
resultados da produção 

 acesso a mercados | compreender os processos de fixação de preços, parcerias, trabalho em 
rede, comercialização de propriedade criativa, entre outros 

 visão de futuro | reconhecer aspectos que fortaleçam a prosperidade, a identidade, a 
organização e suas relações de poder bem como o negócio imerso em ambiente propício à 
alavancagem da cidadania e do reconhecimento 
 

A abordagem das temáticas a partir da sustentabilidade nas dimensões econômica, social, 
institucional, ambiental, política e cultural devem ser observadas a partir dos três eixos: fornecedores, 
produtores e consumidores. É natural que algumas questões sejam pertinentes aos três eixos, 
portanto o protocolo deve contemplar dando igual importância, mesmo que sejam aparentemente 
questões redundante, pois poderão sinalizar aspectos merecedores de atenção especial. 
 
Ao final deste processo de identificação, recomenda-se sinalizar as oportunidades de melhoria e os 
diferenciais competitivos, de modo a facilitar o plano de ação para captura dos benefícios do modelo. 
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5.2. Definição do modelo de análise da cadeia produtiva – 
Matérias-primas 

Devem ser criadas tantas colunas para fontes quantas forem identificadas na unidade produtiva 
pesquisada. 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
ASPECTOS Fonte 1 Fonte X 

Fontes   

Forma De Extração   

Impactos Ao Meio Ambiente   

Organização Da Extração   

Geração De Resíduo (Aproveitável)   

Geração De Rejeito (Não Aproveitável)   

Destinação De Rejeitos   

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 
ASPECTOS Fonte 1 Fonte X 

Disponibilidade   

Custos   

Capital de giro   

Rentabilidade   

Condições de acesso (físicas, legais, etc)   

Período de acesso   

Sazonalidade   

Forma de aquisição   

Transporte   

Embalagem   

Processamento   

Beneficiamento   

Uso de energia   

Opções de mix   

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 
ASPECTOS Fonte 1 Fonte X 

Riscos humanos na extração e manipulação   

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE RECURSOS 
ASPECTOS Fonte 1 Fonte X 

Apresentação para produção   

Fornecedores   

Equipamentos de extração   

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE CONHECIMENTO 
ASPECTOS Fonte 1 Fonte X 

Conhecimentos repassados   
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DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 
ASPECTOS Fonte 1 Fonte X 

Riscos à disponibilidade   

Controle de extração   

Lei de proteção ambiental   

Organização para obtenção   

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 
ASPECTOS Fonte 1 Fonte X 

Fatores identitários   
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5.3. Definição do modelo de análise da cadeia produtiva – 
Processos Produtivos  

Devem ser criadas tantas colunas para processos quantos forem identificadas na unidade produtiva 
pesquisada. Algumas etapas não são obrigatórias, o que varia de processo para processo e precisa ser 
adequada conforme a necessidade. Cada aspecto pode ser subdividido conforme a complexidade de 
cada etapa. 

DIMENSÕES ASPECTOS Processo 1 Processo X 

FLUXO DE CONHECIMENTO 
Descommoditização/ 
Diferenciação 

  

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Financiamento   

Desdobramentos da 
produção 

  

FLUXO DE RECURSOS 
Apresentação para 
produção 

  

FLUXO DE CONHECIMENTO 

Fracionamento   

Pré-produção   

Preparação   

Conformação   

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Controle de qualidade   

FLUXO DE CONHECIMENTO Acabamento 
  

  

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Controle de qualidade   

FLUXO DE CONHECIMENTO 

Atividade Pós-
Acabamento (se existir) 

  

Serviços terceirizados   

Logística Interna   

Embalagem   

Estoque   

REGULAÇÃO Organização da produção   

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Controle de qualidade   

SUSTENTABILIDADE 
 AMBIENTAL 

Energia   

Rejeito   

Resíduo   

SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

Ergonomia do ambiente   

Saúde e Segurança do 
artesão 

  

Recortes de gênero/idade   

Equidade   

Diversidade   

Equipamentos de 
produção 

  

SUSTENTABILIDADE 
ECONÔMICA 

Desenvolvimento de 
produtos 

  

Subcontratação   

Limitantes do processo   

FLUXO DO 
CONHECIMENTO 

Conhecimento tácito   

Capacitação   

Comunicação   

IDENTIDADE Prática cultural   
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5.4. Definição do modelo de análise da cadeia produtiva – 
Acesso a Mercados 

Devem ser criadas tantas colunas para linhas de produtos quantos forem identificadas na unidade 
produtiva pesquisada 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 
ASPECTOS Processo 1 Processo X 

Equidade social  

Cortes de gênero, idade, etnia e parentesco  

Forma predominante de trabalho em rede 
entre os participantes 

 

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 
ASPECTOS Processo 1 Processo X 

Canais de distribuição  

Concentração de vendas em poucos 
compradores 

 

Fixação de preço  

Promoção  

Logística reversa  

Parcerias  

Comercialização de propriedade criativa  

Organização de compra e serviços  

Pós-venda  

Espaço de produção  

Identificação de nichos  

Possibilidades de desenvolvimento de 
produtos 

 

 

DIMENSÃO DE FLUXO DE INFORMAÇÃO 
ASPECTOS Processo 1 Processo X 

Ideias e conceitos repassados  

Facilitadores de acesso a mercado  

Veículos  

Consumo  

Interação com o mercado/ análise de 
tendências 

 

Disponibilidade de TI  

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 
ASPECTOS Processo 1 Processo X 

Práticas culturais e organizacionais  

Elementos de Raiz  

Reconhecimento  
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DIMENSÃO DE REPRESENTAÇÃO 
ASPECTOS Processo 1 Processo X 

Material de suporte  

Proposta de Venda Única  

 

DIMENSÃO DE REGULAÇÃO 
ASPECTOS Processo 1 Processo X 

Prêmios  

Princípios  

Certificações e Atestados  
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5.5. Definição do modelo de análise da cadeia produtiva –
Cidadania e Reconhecimento 

Normalmente é definida uma só coluna, por se tratar de uma organização. Pode ser revisto em razão 
da necessidade. 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA 
ASPECTOS Organização 

Prosperidade  

Divisão de resultados  

Equidade de participação  

Uso de capacidade ociosa  

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE SOCIAL 
ASPECTOS Organização 

Percepção de causa comum  

Aproximação com crianças e escolas  

Celebrações  

 

DIMENSÃO DE IDENTIDADE 
ASPECTOS Organização 

Registro da identidade visual  

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE INSTITUCIONAL 
ASPECTOS Organização 

Nível de Institucionalização  

Grau de desenvolvimento organizacional  

Planejamento estratégico  

Planejamento de marketing e branding  

Plano de negócios  

Participação da unidade produtiva em redes  

 

DIMENSÃO DE SUSTENTABILIDADE POLÍTICA 
ASPECTOS Organização 

Influência política setorial   

Protagonismo comunitário  

 
Fonte: Investigação dos Pesquisadores, 2016. 
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6. Conclusões e Apêndices 
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6.1. Conclusões  

A visão da cadeia produtiva para o artesanato explorada nesta pesquisa rompe com o paradigma de 
que o consumo ou quaisquer outras etapas é determinado de forma linear e unidirecional pela 
produção. Neste contexto foi analisada a cadeia produtiva do artesanato com seus fluxos e contra 
fluxos, econômicos (tangíveis) e simbólicos (intangíveis), seus diversos enfoques da sustentabilidade e 
consideradas as interferências às quais está sujeita. Ao explicitar os aspectos subjetivos, até então 
desconsiderados nas análises das cadeias produtivas tradicionais, transpõe-se uma nova ponte na 
busca de conhecimento aplicado. 
 
O grande desafio deste projeto, foi a pouca cobertura bibliográfica específica. Diante de sua 
singularidade, esta pesquisa construiu, no decorrer de suas três fases, a aplicação sucessiva dos 
protocolos estabelecidos, ampliados e validados em diferentes cenários de grupos produtivos 
artesanais com tipologias e territórios diversificados. Aqui ratificamos a hipótese estabelecida - a 
potencialidade de replicabilidade do modelo analítico da cadeia produtiva do artesanato 
desenvolvido para outras tipologias e matérias-primas, segundo a perspectiva dialética24, buscando 
similitudes e eventuais divergências e trabalhando com estudos de caso no universo atual da 
produção artesanal com reconhecida qualificação no Estado de Pernambuco. 
 
Dentro deste contexto metodológico, buscamos evoluir no processo de construção do modelo 
analítico através do uso da técnica da sistematização das experiências definido por (HOLLIDAY, 2006): 
 

“A sistematização é aquela interpretação crítica de uma ou várias experiências que, a partir de 
seu ordenamento e reconstrução, descobre ou explicita a lógica do processo vivido, os fatores 
que intervieram no dito processo, como se relacionam entre si e porque o fizeram desse modo”. 

 
Com mais este instrumento de suporte à produção artesanal, os resultados da pesquisa podem 
orientar políticas públicas com vistas a promover a qualidade de vida dos artesãos, gerando emprego 
e renda estáveis que viabilizem a retenção dos jovens nos ambientes produtivos. A experimentação 
do modelo proposto indica sua potencialidade para ser utilizado em outras comunidades artesãs. 
 
Nesse contexto, a sistematização das observações e das experiências vivenciadas é um elemento chave 
para lograr uma evolução contínua da captura de conhecimentos em um campo onde convivem e 
trabalham em conjunto pessoas com conhecimentos tácito e científico. As principais contribuições da 
Pesquisa para os grupos produtores de artesanato envolvidos diretamente na investigação são as 
seguintes: 

 Identificação de áreas de oportunidades de melhorias e reforço dos diferenciais 
competitivos; 

 Reconhecimento do uso dos protocolos pelo fato de terem sido desenvolvidos em 
conjunto com os pesquisadores; 

 Recuperação da memória histórica do grupo, reforço dos laços sociais entre os 
integrantes e subsidio para a elaboração dos discursos para vendas com valor 
agregado; 

 Disponibilização de um dossiê de informações sobre o grupo produtivo e o contexto 
onde atua para uso imediato na elaboração de projetos e pleitos dirigidos a potenciais 
financiadores ou apoiadores.  

 

                                                                 
24 A dialética é considerada uma das metodologias mais convincentes para o estudo da realidade 
social, pois fornece as bases para uma interpretação mais dinâmica e totalizante da realidade. De 
acordo com essa perspectiva, os fenômenos sociais (o artesanato como artefato cultural e a produção 
artesanal como uma produção cultural constituem exemplos por excelência), não podem ser 
considerados de forma isolada, desconectados de suas condicionantes econômicas, sociais, 
ambientais, políticas, institucionais e históricas. (DEMO, 1995) 
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6.3. Apêndices 

6.3.1. Realização das Oficinas para análise e validação dos resultado da 

pesquisa 

Como parte da metodologia empregada na pesquisa, foram realizadas duas oficinas para análise dos 
resultados da pesquisa realizada junto às comunidades envolvidas. 

6.3.1.1. Grupo de papel do Artesanato Cana-Brava 

A oficina com o grupo de artesãs de papel ocorreu às 14h do dia 02 de junho de 2016, na sede do 
grupo Artesanato Cana-Brava, que funciona no Centro Cultural José Romualdo Maranhão, Ponta de 
Pedras/Goiana. A oficina contou com a presença de vinte e cinco participantes, incluindo a liderança 
do grupo Artesanato Cana-brava e a coordenadora distrital de Tejucupapo e subprefeita de Ponta de 
Pedras, Rita de Cássia.  

 
Figura 37. Apresentação do produto e discussão dos resultados 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design O Imaginário da UFPE, 2016 
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Figura 38. Marcas de Realização e Patrocínio 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design O Imaginário da UFPE, 2016 

 

 
Figura 39. Pesquisador e Produtor Cultural Tibério Tabosa em apresentação 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design O Imaginário da UFPE, 2016 
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Figura 40. Plateia da oficina 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design O Imaginário da UFPE, 2016 
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Figura 41. Ata da reunião em Ponta de Pedras/Goiana, parte 1 de 2 

Fonte: Coleta dos Pesquisadores, 2016 
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Figura 42. Ata da reunião em Ponta de Pedras/Goiana, parte 2 de 2 
Fonte: Coleta dos Pesquisadores, 2016 
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6.3.1.2. Grupo ASAS 

A oficina com o grupo de artesãs de em fibra de coco foi realizada às 14h do dia 06 de junho de 2016, 
na sede do grupo ASAS, que funciona no Centro de Convivência do Idoso, no centro de São José da 
Coroa Grande 

Além das artesãs do grupo ASAS, também estiveram presentes a presidente da Associação 
Renovando e Transformando o Futuro - ARTF, Moema Joel Veloso; além dos secretários municipais 
Tomas Albuquerque (Turismo) e Cristiano Ximenes (Finanças). 

 
Figura 43. Grupo reunido 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design O Imaginário da UFPE, 2016 

 
 

 
Figura 44. Início da apresentação 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design O Imaginário da UFPE, 2016 
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Figura 45. Tela inicial da apresentação 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design O Imaginário da UFPE, 2016 

 
 

 
Figura 46. Produtor Cultural Tibério Tabosa em apresentação 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design O Imaginário da UFPE, 2016 
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Figura 47. Apresentação dos protocolos da pesquisa 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design O Imaginário da UFPE, 2016 

 
 

Figura 48. Considerações finais feitas por Márcia e Edileuza 

Foto: Laboratório de Pesquisas e Design O Imaginário da UFPE, 2016 
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Figura 49. Ata da reunião em São José da Coroa Grande, parte 1 de 2 

Fonte: Coleta dos Pesquisadores, 2016 
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Figura 50. Ata da reunião em São José da Coroa Grande, parte 2 de 2 

Fonte: Coleta dos Pesquisadores, 2016 
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6.3.2. Transcrição da entrevista com Bertrand Alencar 
 
Observações acerca do processo: 

 Na transcrição, procura-se respeitar ao máximo, na íntegra, a fala dos entrevistados, mesmo 

quando incorrem em erros morfológicos e sintáticos. Nesses casos, de acordo com as normas, 

é mais importante privilegiar a semântica – o conteúdo e não a forma. 

 Os diálogos de terceiros reproduzidos durante a entrevista aparecerão em colchetes, entre 

aspas. 

 Os diálogos referentes ao pensamento do interlocutor aparecerão entre chaves. 

 As reticências indicam a não conclusão do pensamento/fala. 

 Todo texto está transcrito obedecendo ao Novo Acordo Ortográfico. 

 

Entrevistador(a):_A primeira fase da pesquisa foi sobre cadeias produtivas que trabalham com 

matérias-primas de origem natural, que foi fibra, que é da cestaria de Goiana, um grupo que 

tem lá que a gente conhece bastante bem, e um outro de cerâmica que está localizado no Cabo. 

Então, o que diferenciou aquela pesquisa foi esse tipo de matéria-prima natural que apresenta 

algum tipo de sazonalidade, alguma dificuldade de acesso e a outra que eram dois grupos que 

tinham um renome bem definidos que eram as comunidades premiadas pelo Top 100 do 

SEBRAE, aquela premiação do SEBRAE que sai a cada 3 anos pra escolher as 100 melhores 

comunidades produtoras de artesanato do Brasil. Então, eles tinham essas características. A 

gente resolveu pegar esses dois de início pra poder dar alavancada no modelo onde a gente 

poderia ver detalhes, né, e excelência. Aí, no segundo ano, foi cadeia dois, a gente fez outra 

abordagem já considerando matérias-primas de origem industrial. Em cadeias dois já não tinha 

sazonalidade, então a gente pegou a comunidade de Camaragibe, que foi a tapeçaria Timbi, e 

pegamos uma comunidade em Macaparana, uma cooperativa que trabalha com crochê, e as 

características também é que eles tinham reconhecimento Top 100 e a de Macaparana tinha o 

reconhecimento do mercado bastante grande, elas são muito exitosas nessa questão de 

mercado e também, reconhecido como ponto de cultura, pelo Ministério da Cultura. E agora, 

esse ano, a gente tá trabalhando a cadeia três que utiliza outro enfoque e a gente espera que 

a gente vai validar esse modelo como versão final. O mote nessa ocasião é estudar matérias-

primas recicladas. E aí a gente coloca o modelo dentro da modernidade ou talvez, até, da pós-

modernidade. Aí a gente definiu duas comunidades, uma comunidade que trabalha com papel 

reciclado e que já tem certa experiência em fazer essas transformações no uso do design e tudo 

isso, e outra comunidade que tá lá em São José da Coroa Grande que trabalha com resíduos de 

coco. Então, esse é o ponto onde a gente está. 

 

Bertrand Alencar:_a primeira onde é, de papel reciclado? 

 

Entrevistador(a):_em Goiana. Em Pontas de Pedra. 

 

Bertrand Alencar:_ são duas regiões de praia, né? 

 

Entrevistador(a):_ isso. Duas zonas de praia, mas com materiais distintos. Essa de Goiana, que foi uma 

comunidade desencadeada por Susana Azevedo, que é uma pessoa que trabalha com essa área 

de design, arte, tudo isso, é uma pessoa que a gente conhece bem, ela foi parceira nossa no 

projeto lá. E esse material a gente conhece razoavelmente bem , principalmente nas 

transformações deles. Bertrand, essa parte de reciclagem do coco a gente ta no zero, a gente 

ta estudando. Então a etapa que a gente ta no projeto agora é justamente a revisão 

bibliográfica sobre esse conceito de reciclagem, que é o uso do lixo e todo esse conceito e a 
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gente ta agora na parte da pesquisa da revisão bibliográfica e da entrevista com especialistas. 

Então, a gente ta nesse momento entrevistando alguns especialistas, você, na área de 

associações, cooperativas de reciclados, porque na pesquisa bibliográfica a gente identificou 

que isso é um gargalo no processo. A gente identificou, você vai dizer se é ou não é. E isso pode 

ser um gargalho de processo essa questão do fornecimento do material reciclado pra linha de 

produção pelas leituras que a gente fez. E a gente vai conversar com uma pessoa que faz 

agregação de valor em reciclados através da ação de design, uma designer que realmente 

consegue fazer isso muito bem e vamos conversar com Susana Azevedo, que foi a pessoa que 

bolou a questão do uso dos papéis. Então a gente ta exatamente nessa área, nesse momento 

das entrevistas com os especialistas. 

 

Bertrand Alencar:_ pelo que eu to entendendo, vocês vão fazer... vocês tão trabalhando como ciclo 

completo. Quer dizer, dentro de uma ideia de cadeia produtiva, de ter fornecimento garantido, 

tem a parte da criatividade... 

 

Entrevistador(a):_ a cadeia nossa é muito mais completa do que a análise da cadeia, por exemplo, da 

engenharia e da administração. Como a gente ta no mundo da economia criativa, inclusive no 

mundo da cultura, a gente começa da criação. Vai criação, produção, reprodução, distribuição, 

disseminação, consumo e fruição, que a gente trabalha o produto desmaterializado. Ele como 

produto material e ele como produto simbólico. A gente vê isso tudo, é bastante ampla a 

análise. 

 

Bertrand Alencar:_ mas trabalha tanto a arte decorativa, como a arte funcional? 

 

Entrevistador(a):_vai de utilidade, funcionalidade, contemplação... 

Entrevistador(a)2:_ é o objeto nas suas situações... material e imaterial. 

 

Entrevistador(a):_ claro que a gente ta entrando agora na reciclagem e pode ser que a gente descubra 

alguma coisa que a gente não viu até agora. E é por isso que a gente ta escutando especialistas. 

 

Bertrand Alencar:_ok. Bom, vejam só, vocês chegaram a mim por onde? É minha curiosidade. 

  

Entrevistador(a):_a gente ta naquela área de disparar os torpedos pra descobrir informações. Aí todo 

mundo ta na internet procurando informações... 

 

Bertrand Alencar:_é que eu to achando uma coincidência muito grande. Quando você falou em São 

José da Coroa Grande, eu pensei que fosse por isso, porque nós estamos com um projeto em 

São José da Coroa Grande. 

 

Entrevistador(a):_ e qual é a tua associação lá? 

 

Bertrand Alencar:_é uma cooperativa, uma associação de catadores... 

 

Entrevistador(a):_ será que é a mesma que a gente ta trabalhando?  

 

Bertrand Alencar:_ só tem uma lá, que... 

 

Entrevistador(a):_ é uma que trabalha com coco também? 
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Bertrand Alencar:_ não, é uma que fica ali ná... atualmente a gente ta com um galpão... 

 

Entrevistador(a)2:_ mas você trabalha com reciclagem... 

 

Bertrand Alencar:_ e ela fica na beira-mar, num terreno que era de uma área lá... o grupo é novo, a 

gente formou agora. Eu acho que já deve estar com CNPJ. Eu não sei se São José da Coroa 

Grande já tem. Deixa eu só me apresentar um pouquinho. Na realidade, eu sou engenheiro e 

minha de formação é de transporte, mas acabei entrando no lixo em 1984 e fui convidado a 

ser diretor de uma empresa urbana em Paulista. Aí de lá pra cá trabalhei muito nessa área. Mas 

aí trabalhei muito com engenharia de lixo, vamos chamar assim, aterros sanitários, circuitos de 

coleta e tal. Aí fui migrando um pouco pra diversas áreas, trabalhei com compostagem, e então, 

dentro do universo lá da gestão de resíduos como a gente fala. Atualmente no ITEP trabalho 

em um projeto em convênio com prefeituras na área de organização de coleta e orientação 

para associações de catadores. É muito difícil trabalhar com as prefeituras, infelizmente. 

Algumas se entusiasmam, mas... 

 

Entrevistador(a)2:_quando muda de governo, muda de tudo. 

 

Bertrand Alencar:_ um dos prefeitos, só pra você ter uma ideia da dificuldade, a primeira reunião que 

a gente teve com ele, eu expliquei o projeto pra ele, que ia tirar os catadores do lixão, eram 

quase 200 catadores dentro dos 12 municípios do projeto, aí eu expliquei que era um trabalho 

social importante, bah, bah, e perguntei: [“_como é que ta o problema social aqui? _Ah, aqui 

ta com problema de droga, problema de violência”]. Eu digo: [“_pois é, então a ideia é essa”]. 

Ele olhou pra mim: [“_e o que eu ganho com isso?”]. Foi a primeira pergunta que ele fez. Aí já 

cria um ambiente meio de animosidade. O outro entrou, era mais simpático e nós pegamos 

uma transição de prefeito. Mas, enfim, hoje a gente ta... dos 15, 4 não cumpriram com a meta, 

nenhuma das metas, inclusive alguns não fizeram nada, e a gente tomou a decisão no conselho 

gestor de retirar esse município porque não tinha repercussão, aí ficamos com 11 atualmente. 

Então, estamos agora numa fase de renovação, trabalhando exatamente... e esse é o projeto 

que eu to coordenando dentro do Itep, além de dar aula lá no mestrado de tecnologia 

ambiental, e fazer outras coisas na área de engenharia. Então é um pouco aí hoje do que eu to 

trabalhando. Atualmente o foco é no PET. 

 

Entrevistador(a): Fale um pouco sobre o PET. 

 

Bertrand Alencar:_O PET na realidade é um produto que vem do petróleo... é interesse o PET porque 

a Petroquímica vai ser a maior produtora da América do Sul de PET, não só de PET, mas de PTA. 

PTA é uma matéria-prima que faz o poli, que é o poliéster de roupa. Hoje 70% da roupa no 

mundo é feita de plástico, né, de petróleo, por incrível que pareça, e o poli é o primeiro que foi 

produzido, que é o fio do poliéster e a garrafa PET veio depois. Então, ele é chamado 

tecnicamente de polietileno tereftalato. É uma resina extremamente resistente que foi 

desenvolvida na década de 50 e que hoje é usada no mundo todo, mas também é um vilão 

nessa questão de lixo, porque é onde mais aparece, que são os sacos, você olha pro lixo e vê 

as garrafas PET. E a Petroquímica, na realidade, faz esse projeto no sentido também de fazer 

uma compensação. Eles querem compensar ambientalmente e tão fazendo, porque eles vão 

jogar muito mais PET no mercado, apesar de que a maior parte é pra exportação e eles queriam 

um projeto que a gente pudesse também trabalhar essa questão do PET para a reciclagem. 

Então, PET tem um preço bom no mercado, já chegou a quase dois reais o quilo. Caiu muito 

agora por conta da crise, ta em torno de um real, a Frompet deve ta pagando mais ou menos 
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isso. Então a gente ta conseguindo, talvez... o interior mais distante que a gente trabalha é 

Serra Talhada, lá deve ta uns 0,60, 0,70 centavos. Então, aí uma questão que eu coloco, nessas 

fases de crise o mercado de reciclagem do PET, que ele é totalmente reciclado, 100% reciclado, 

é interessante você criar estratégias de valoração. Uma delas certamente é trabalhar essa parte 

de ecodesign, de arte com lixo, porque... mas o catadores não têm essa perspectiva, apesar 

que a gente sempre ta fazendo capacitação com eles. Às vezes aparece um ou outro que 

desenvolve uma coisinha, mas não tem saída. Aí, surge muita coisa, que eu queria logo, de 

antemão, antecipar uma crítica com essa questão do PET, porque eu vejo umas coisas meio 

horrorosas e me mandam muito. O pessoal sabe que eu trabalho há muitos anos com o lixo, aí 

já faz dez anos que essa ta me mandando e cada vez que me manda eu tenho que responder 

que não concordo com aquilo, que é a casa de PET, feita com concreto e cimento dentro da 

garrafa. E acho aquilo uma estupidez, porque não há necessidade de botar garrafa. Se você 

bota o cimento dentro, bota só o cimento, pra que a garrafa? Então o pessoal divulga isso como 

se fosse um projeto de reciclagem, de PET, de reaproveitamento, e acho aquilo ali um horror. 

Me desculpe se alguém já trabalhou com isso. E aí existem outras questões: barco de PET. Tem 

um rapaz lá em Suape que faz um trabalho... ele junta as garrafas, deixa esfriar e vai amarrando, 

tem toda uma técnica e aí vamos fazer um barco de PET. Mas não há nenhum ensaio 

tecnológico sobre isso. Que na realidade, com o tempo PET é isso tudo..., ele não resiste. A 

tendência dele é... ainda mais num ambiente extremamente ácido, que é, no caso, o mar. 

Existem alguns projetos interessantes. Quando a gente trabalhava na feira, tinha o Puf Pet, que 

eu achava aquilo interessante, que o cara montava, tinha uma prática, fazia aqueles 

banquinhos e tal, e tinha uma boa resistência, então aquilo ali eu achava legal, fazia um 

revestimentozinho e ele funcionava muito bem como... era mais no âmbito do ecodesign, uma 

arte função, vamos chamar assim, uma reciclagem com função, como eu costumo chamar, 

menos figurativo, mas funcional. E aí, resultado... além disso, existem diversas experiências, 

por exemplo... o PET é uma resina muito resistente. Não sei se vocês já viram como é que é 

feito o PET. Chega o PTA, que são grãos, acaba produzindo o que a gente chama de pré-forma. 

Pré-forma é uma garrafinha, parece um tubo de ensaio, com uma tampa, que é feita desse 

tamanho até pra poder transportar, porque ela reduz. Aí tem uma máquina que dá um calor 

nela e uma sopradora. E aí tem uma tecnologia tão boa, que ela já é feita de uma forma que 

quando você dá um sopro ela já dá aquela forma da Coca-Cola, a guaraná Antarctica, é 

impressionante. E aí, quando você vai triturar ela, no caso, a Frompet, o que ela faz? Ela não 

fazia, passou a fazer isso agora, que ela foi adquirida por uma grande empresa do Rio de 

Janeiro. Ela tritura, lava e faz o primeiro subproduto, que é o flake. Flake é o que produz tapete, 

uma série de outros produtos. O PET faz de tudo o que você imaginar, até calça jeans é feita de 

PET reciclado, inclusive. E um segundo subproduto que eles fazem é o... tem algumas máquinas 

que dão um calor grande e aí faz um... polímero. Ele polimeriza a partir de um processo de 

calor. Na realidade, o polímero é a base da própria resina também. E aí quando eles fazem esse 

polímero, ele tanto serve pra tintas químicas, eles servem pra fazer o próprio poli, então ele 

tem uma capacidade impressionante, essa cadeia desse plástico, é um polímero, na realidade, 

que é o PET. Então, do ponto de vista do aproveitamento, ele é muito bom. Aí, quando cai o 

preço, a ideia de valorar é excepcional em relação ao PET, porque tem que criar algumas 

alternativas de valoração. Agora, em termos de... 

  

Entrevistador(a)3:_deixa eu fazer uma pergunta: os processos de transformação são processos mais 

sofisticados? 

 

Bertrand Alencar:_ mais sofisticados. Pronto, eu ia falar do calor. Quando você dá um calor na garrafa, 

ela encolhe. Mas ela encolhe que parece uma pedra, é impressionante. Já se usou, inclusive, 
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até em drenos de tratamento chorume, por exemplo, de aterro sanitário. Você dá um calor e 

joga ali dentro. Já fizeram experiência com isso. Na realidade, são experiências ainda não 

comprovadas. O próprio PET mesmo já foi reutilizado, reciclado, pra fazer tubulações, 

mangueira, mas não deu certo. Ela resseca, dá uma série de problemas. Possivelmente tão 

trabalhando pra tentar... mas... o que conduz muito isso também é o mercado. Por isso que eu 

digo, quando o PET ta alta a reciclagem, não sobra PET, vai todo mundo atrás. Quando cai o 

preço, as pessoas começam a pegar mais a latinha, é o que ta acontecendo um pouco também. 

 

Entrevistador(a):_ financeiramente, pra empresa que produz o produto final PET, entre pegar o PET já 

usado, a garrafa, e recompor, e pega ele de matéria viva, como é que... 

 

Bertrand Alencar:_ hoje é quase empate. Segundo a Maria Botelho, da Frompet, não ta sendo 

vantagem fazer. 

 

Entrevistador(a):_ não é vantagem fazer o quê? 

 

Entrevistador(a)2:_ a reciclagem. 

 

Entrevistador(a):_ é mais barato comprar pronto? 

 

Bertrand Alencar:_ é mais barato. 

 

Entrevistador(a):_mesmo com esse preço de 0,60 centavos? 

 

Bertrand Alencar:_ mesmo agora, principalmente que o petróleo caiu absurdamente e vai ser refinado 

aqui, quer dizer, então fica muito barato. 

 

Entrevistador(a):_ isso, principalmente, influencia essa... 

 

Bertrand Alencar:_exatamente! O PET é uma commodity mundial, inclusive, então ela é negociada no 

mercado, nas bolsas, igual ao alumínio, que também é outro produto commodity. Então, 

quando cai o preço do petróleo... Hoje, por exemplo... veja bem, tem escala de produção. Ela 

processa hoje, a Frompet, acho que mil... deve ter caído um pouco, entre 800 a 1000 

toneladas/mês de PET. Ela trabalha com... a maior parte delas só intermediários, que é o que a 

gente luta contra, né, no nosso programa, porque a gente tenta exatamente dar o caráter de 

protagonismo ao catador, pra que ele passe a adquirir o material e ele seja realmente o 

empreendedor, e vem esse intermediário, que é um cara individualista. Ainda que hoje existem 

empresários que tão atuando, que criaram empresas que pagam impostos e tal, mas 

dificilmente você vai ver mesmo nesses empresários um cara que pague um salário decente, 

que pague os encargos, que dê o EPI, que recolha todos os impostos, porque essa relação 

normalmente não acontece, do ponto de vista legal, um cara que cumpra todas... Então, eles 

normalmente trabalham explorando os catadores. Os catadores vão coletando, levam pra eles 

e eles só fazem pagar um valor, sei lá, 0,30 centavos e revende por 0,60, 0,70. Não é menos de 

100%. Já chegou até a 300, 400% de margem de lucro que eles ganham em cima dos catadores. 

  

Entrevistador(a):_e empresas grandes não processam quantidades pequenas... 

 

Bertrand Alencar:_é. 
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Entrevistador(a):_ tem que ter alguém pra recolher e levar. Podia ser uma associação, mas, no caso, 

são esses intermediários. 

 

Bertrand Alencar:_ o maior problema, na realidade, é vencer... veja só, nós temos em Garanhuns nós 

temos 5 a 6 intermediários. E Garanhuns é quase que uma regiãozinha metropolitana, tem uns 

12 a 14 municípios que vivem em função de Garanhuns. Tem uma dinâmica muito interessante. 

E aí ta também um deslocamento muito grande diário pra aquele cidade e cada cidade dessa 

tem um pequeno intermediário que vende pra esses maiores que ficam em Garanhuns, que 

vendem pra grandes empresários ou mesmo diretamente pras indústrias. A Frompet é uma das 

poucas que dá um apoio, inclusive, pra tentar quebrar um pouco isso, mas ela não... o que ela 

compra de cooperativa de catadores, nós temos hoje no estado de Pernambuco, no máximo, 

umas 50 cooperativas, assim, cooperativa organizada em grupos, formação, associações, em 

torno disso aí, 50 a 60 no máximo. Conta já com essas... deve ter aqui na RMR umas 25 e em 

torno de 25 a 30 no interior. Mas ela não consegue comprar dessas... 

 

Entrevistador(a)4:_ você atua em Caruaru também, né? Tem... 

 

Bertrand Alencar:_ em Caruaru tem um grupo que é ligado ao pessoal religioso, ligado à igreja. Eu tive 

contato com eles há muitos anos atrás, mas hoje eu não sei como é que ta mais. 

 

Bertrand Alencar:_ a gente trabalha com Serra Talhada, Arcoverde, Garanhuns, na mata, no agreste e 

no sertão, e a maior parte é na zona da mata sul, que é Amaraji, Cortês, São José da Coroa 

Grande, Barreiros, Sirinhaém, Gameleira, Rio Formoso e Tamandaré, que também tem uma 

característica muito parecida com São José da Coroa Grande, porque também é muito sazonal. 

Em Tamandaré nós temos lá grandes catadores, porque nós fechamos um lixão histórico, um 

lugar belíssimo, que tem uma vista linda ali, em cima da nascente daquele riacho que passa por 

trás, que era um dos poucos riachos não poluídos, e a gente... foi uma briga pra fechar aquilo 

e conseguimos fechar. Na época...  

 

Entrevistador(a)2:_ e ainda ta muito ruim ali. 

 

Bertrand Alencar:_ta. Eles não fizeram nada. Só fizeram fechar, botaram uma placa e pronto, mas ainda 

foi um grande... Então lá nós temos um grupo hoje, eram 60 catadores, ficaram 38, dos quais a 

gente conta com uns 25, porque os outros têm um problema sério de droga e bebida. E a gente 

vem insistindo muito pra prefeitura colocar o CRAS, né, o pessoal da área de assistência social, 

mas a gente tem sentido muita dificuldade com isso. A prefeitura não leva muito isso a sério, 

aí, resultado, dá uma bolsa pra eles e a gente sugere a bolsa só na saída do lixão, que é uma 

forma de... o cara que vive do lixo ta lá, tirou a fonte de renda dele, tem que ter uma fonte, até 

ele engrenar um programa de trabalho e isso demora, né? Não é rápido. Só que até a hoje a 

prefeitura continua pagando a bolsa.  

 

Entrevistador(a):_lá em Tamandaré também? 

 

Bertrand Alencar:_ lá em Tamandaré. Então, assim só pra fechar essa questão do PET, um pouco desse 

cenário do PET, aqui o povo tem brincado, chamado Pernambuco de a Petrolândia, porque, 

inclusive, nós temos não só a PQS, que é a Petroquímica Suape, que ainda não tá 

completamente em plena carga, e a #### [38:50], que na realidade era uma parceria com a 

Petroquímica e eu não sei por que se separaram. A #### [38:56] é uma empresa italiana que ta 

lá, ao lado da Petroquímica, e também uma indústria de PET. Então, assim, grande parte das 
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empresas de envasamento veio pra cá, de bebida também, virou um grande centro de indústria 

de bebida e nós temos essa grande produção de PET. Agora, do ponto de vista de fazer arte 

com isso, quer dizer, o que eu vejo, ao longo desse período de ta nas feiras, o design mesmo, 

é muito nessa linha de fazer coisas bem simples, assim, eu não consegui ver ainda um trabalho 

muito estruturado, feito... Por exemplo, se você vê o trabalho de Paulo... Paulo, eu adoro esse 

cara. Esse cara começou com a gente desde a primeira feira, Paulo Carneiro, não sei se vocês 

conhecem. Ele é um deficiente físico. Ele é de Olinda. Esse cara é fantástico. E aí nós já trabalhos 

muito com ele e ele tinha uma ideia, assim, muito boa, porque ele é um cara que trabalha a 

arte reciclada na perspectiva da cultura. Enquanto o outro menino lá na época, o Reginaldo, lá 

de Olinda também, que trabalha muito, gosta muito de trabalhar com PET, ele faz as meninas 

superpoderosas, de PET. O outro ta fazendo, não, o cangaceiro, o Homem da Meia-noite, o cara 

associa tudo com cultura, é muito interessante o Paulo. Ele publicou recentemente umas 

coisas... 

 

Entrevistador(a):_ o que é que eu to pensando aqui? É muito bom quando você encontra uma pessoa 

que tenha habilidade, criatividade, que vai investir num produto diferenciado, com valor 

agregado maior e que exige, inclusive, outras estratégias de venda. Não é aquela venda que 

você compra porque ta precisando. Então, há um produto que tenha, vamos dizer assim, o uso 

do cotidiano muito recorrente, de certa forma você tem um mercado muito próximo e fácil de 

você vender. Nesse sentido, esse tipo de produto é possível que agregue mais gente, venda 

mais rápido, mesmo por um preço menor. Foi por isso que eu perguntei. São alternativas mais... 

 

Bertrand Alencar:_ olhe, na realidade, uma experiência que eu conheci foi lá em Garanhuns e a outra 

eu me esqueci, não sei se foi lá em Escada... era muito mais caro produzir, não conseguia ter 

um preço competitivo, o preço de venda da vassoura não era bom. Agora, eu não tenho muitos 

dados sobre isso. Talvez até tenha alguma coisa registrada que eu não me lembre. Teria que 

fazer um levantamento lá nos meus... mas eu sempre me preocupei muito com essa parte de 

custo. Trabalhei alguns anos em custo e toda vez que alguém vem me apresentar alguma coisa, 

a primeira pergunta é: quanto é que custa? Outro dia o cara chegou lá no Itep com uma ideia 

maravilhosa de pegar a casca do marisco, da ostra pra transformar em material de construção. 

Aí eu disse: qual é a quantidade? Ele disse: [“_não, doutor, é muito, é uma quantidade absurda, 

é um tonel por mês”]. Eu disse: [“_mas, rapaz, um tonel por mês! Tu vai pegar isso e vai misturar 

com o quê? Com areia, cimento, que tem de rodo aí... Pra quê? Qual a vantagem disso? Qual o 

custo disso”]. Aí eu disse: [“_faça o seguinte...]. Ele já tinha levado um pote pra mim, todo 

trituradinho, lavado... [“_e você ainda tem que tirar o sal disso, né? Pegue isso, desenvolva uma 

arte lá na sua comunidade e venda, porque vai ficar melhor. É um produto que você vai fazer 

na sua comunidade, com o resíduo que você tem e que vai pra fora”]. Eu sei o exemplo de 

Fernando de Noronha. Eu trabalhei há muitos anos atrás no plano de saneamento de Noronha. 

Então, o que a gente mais divulgava na época que a gente trabalhou, que lá era água, lixo, 

esgoto e drenagem, era que: [“_toda a arte que vocês produzirem aqui tem que ser com 

resíduo”]. Eu radicalizava um pouco. [“_Que o problema de vocês é resíduo. Vocês têm que 

jogar pra fora o resíduo, nada pode ficar aqui. Então produza uma arte com resíduo pra vender 

que gere renda”]. Mas lá em Noronha o pessoal tem outra cultura. Você chega lá, a camisinha 

de Noronha foi feita lá em São Paulo. 

 

Bertrand Alencar:_ todo o ano a gente manda os catadores pra participar da Expo Catador, é um evento 

que reúne quase dois mil catadores todo ano, em São Paulo, sempre no final do ano. O 

presidente vai lá, Lula ia muito, Dilma vai, governador, prefeito. E eles fazem uma feira de 

exposição de materiais reciclados. E uma coisa que pegou e vende muito são aqueles fios de 
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pendurar roupa, cordas, com PET, varal... é uma tecnologia supersimples. É interessante. É 

muito simples. 

 

Entrevistador(a)2:_ tem aquele cara, o Alejandro, que ele fez uma maquininha... 

 

Entrevistador(a)4:_ essa maquininha é uma trefiladora. Aí ela vai puxando e depois que puxa já trama. 

 

Entrevistador(a):_ Bertrand, sobre os produtos, você conhece a vassoura, esses fios que usa nas roupas 

e cordas, né? 

 

Bertrand Alencar:_ é... e brinquedos que o pessoal faz com PET. Brinquedos bem simples, carrinho e 

tal, mas sem grandes transformações. Alguns usos como eu falei, que se fez, experimental, pra 

reduzir, como se fosse uma brita, em drenos. Chegou a ser montada uma fábrica lá em Jaboatão 

pra produção de tubos e conexões, que deu problema, que esse tubo não ta sendo aprovado 

no mercado. 

 

Entrevistador(a)2:_ nem pra usar dentro de parede? 

 

Bertrand Alencar:_pois é. Essa é uma informação que a gente teve lá com o pessoal da Frompet, porque 

a gente foi fazer uma pesquisa de PET com o pessoal há uns três anos atrás e eles estava 

interessados na cadeia e tal, e aí fomos atrás de quem comprava PET. E eu me lembro de fatos 

específicos, que um era a mistura que estavam fazendo da garrafa de PET com outro tipo de 

plástico. No caso, a garrafa de água sanitária verde. Aquela garrafa lá não é PET. A Frompet, se 

você chegar lá, você vai ver, toda ela é separada. Não entra na cadeia produtiva lá, porque ela 

é misturada. Descobriram isso depois de um certo tempo. Aí, como é misturado ninguém sabe, 

mas é um negócio meio estranho. E a outra era essa tubulação, que quando foram ver, não 

tava totalmente aprovada, segundo, na época, eu não to bem lembrado, dava problema de 

fissura, de quebra... 

  

Entrevistador(a)4:_ele era um polímero semicristalino e por ser, vamos dizer assim, muito rígido, ele 

não tem a flexibilidade como PVC, por exemplo. Então, ele gera várias fissuras, de acordo com... 

o ressecamento é muito mais acelerado. 

 

Bertrand Alencar:_ exatamente. Então, assim, de PET, que eu me recordo numa conversa aqui, tem 

muita coisa, mas eu não to... 

 

Entrevistador(a)2:_ então, veja só... 

 

Entrevistador(a):_ deixa eu fazer uma pergunta, esses aditivos que se botam em plástico funciona pra 

PET? Não funciona? Seria uma alternativa? Gera mais mal do que bem? Eu sei que existe pra 

plástico, mas plástico é um universo grande. Eu to falando agora específico para... 

 

Bertrand Alencar:_ olha, a única referência de plástico biodegradável é um estudo, se eu não engano 

do Paraná, com cana. O plástico de cana. Inclusive, isso deu uma polêmica muito grande, 

porque no Paraná também ou foi em São Paulo eles criaram uma lei obrigando a utilizar o 

plástico reciclado. Não é o caso de PET. Usar o plástico biodegradável. E chegaram à conclusão 

de que o plástico não era biodegradável. 

 

Entrevistador(a)4:_ o plástico das sacolas era um plástico verde... 



117 
 

 

Bertrand Alencar:_ não, esse plástico das sacolas é outro. Eles começaram a cobrar, tal... Mas não era 

um plástico biodegradável, ele era um plástico que se destruía, se decompunha, mas ficava lá... 

os polímeros. 

 

Entrevistador(a) Se a matéria-prima é o plástico reciclado, quais são as questões que as pessoas que 

tão trabalhando com esse produto vão ter que lidar ou têm que lidar? Aí você já falou, de certa 

forma, a escassez, porque ele oscila em função do mercado, como qualquer commodity, eu 

tenho uma dificuldade de acesso em função do ambiente, que você diz: olha, quem coleta... o 

catador não é o que vende, o que vende é um outro grupo que tem dificuldades, vamos dizer 

assim, sociais.  

 

Bertrand Alencar:_não, o intermediário é uma coisa. Existem catadores de PET, casos específicos que 

têm, mas não é regra. Eu queria só separar essa questão do intermediário.  

 

Entrevistador(a):_ Bertrand, essa cooperativa que vocês tão incentivando lá em São José da Coroa 

Grande, elas vão manejar com PET também, né? E esse PET que ela vai manejar, organizar, ela 

vai vender diretamente à indústria ou ela vai... 

 

Bertrand Alencar:_ por enquanto, ela ta vendendo a intermediários. Mas a gente ta criando... a ideia 

do projeto... o projeto tem 5 caminhões, já, e a gente vai criar uma rede. Nós fizemos esse ano, 

agora, há três meses atrás, o primeiro seminário de redes. E aí, o que foi que nós fizemos? 

Levamos todos eles pra Garanhuns, 200 catadores, 150, levamos os empresários pra lá e 

fizemos uma rodada de negócios. Botamos os catadores com os empresários. E aí, qual a ideia? 

A ideia é o caminhão sair com, sei lá, digamos que ele junte uma tonelada, no máximo, talvez 

nas férias consiga, num mês, lá em São José da Coroa Grande, pega mais uma tonelada lá em 

Tamandaré, até a carga total do caminhão, que é em torno de 6 toneladas e revender aqui n 

Frompet. Aí compensa. PET compensa nessa quantidade, o alumínio compensa. O papelão já 

não compensa, o papel tem um preço muito baixo. O papelão deve ta aqui... não sei como é 

que ta depois da crise, mas é em torno de 0,40 centavos o quilo e lá... em Serra Talhada, por 

exemplo, a gente tava pagando 0,17 centavos. O máximo que eu consegui acho que foi 0,25. 

Então, se você fizer uma conta, trazer 20 toneladas de papelão compensa, mas trazer 6 não 

compensa. É melhor vender lá. E esse é o dilema que a gente enfrenta, por isso que tem que 

criar uma rede. A ideia da rede... já existe uma rede aqui que a gente criou, eu participei da 

fundação dela há uns anos atrás, que é a Cecope, a Central das Cooperativas de Pernambuco, 

que atua só na RMR, hoje deve ter umas 15 cooperativas, e a gente ta criando uma rede no 

interior pra depois juntar as duas, pra poder ter escala, porque se não tiver escala fica difícil de 

competir. 

 

Entrevistador(a):_ quando você funda essas associações, que são organizadas, pontuais, ao mesmo 

tempo você não pensa em ter a própria rede, juntar isso e levasse pra uma rede que você 

fundasse? 

 

Entrevistador(a)2:_né isso que ele ta fazendo? 

 

Bertrand Alencar:_ é, acabei de falar. 

Entrevistador(a):_ esses caminhões que você ta comprando, o BNDES ta financiando? 

 

Bertrand Alencar:_é. 
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Entrevistador(a):_ é a fundo perdido, é? 

 

Bertrand Alencar:_ é. É doado pras cooperativas. A gente tem um caminhão em Arcoverde, um Serra 

e um em Garanhuns, porque lá os municípios são bem maiores, né? E aqui na mata sul, como 

os municípios são pequenos, é um caminhão pra cada quatro municípios. Porque são 

municípios de 10, 15 mil habitantes... não compensa. Como também não compensa construir 

galpões em alguns desses municípios. No caso de São José, nós vamos construir um galpão... 

se bem que a prefeitura tem dado uma certa atenção isso, mas é porque lá tem essa 

sazonalidade e tem umas cidades próximas que têm uma produção boa. Tem Maragogi e tal... 

então, ali tem muito material reciclável por conta da rede hoteleira, então é interessante. Mas, 

por exemplo, Cortês, Amaraji não justifica construir. São 4 catadores, 6 catadores, no máximo. 

 

Entrevistador(a)4:_ e eles dariam conta, né? 

 

Bertrand Alencar:_é, e a prefeitura lá, a gente fez um acordo, eles cederam um espaço, a gente 

recupera, doa a prensa, doa a balança, a carroça... eles já tão usando bicicleta. Lá em São José 

eles andam muito... tem um outro projeto que a gente agregou a ele, que é o Relix, que aí tem 

umas bicicletas, não sei se vocês já viram. A gente fez algumas análises tecnológicas de carroça, 

fizemos 3 modelos diferentes de carroça pra avaliar. Nós temos um triciclo que a gente adquiriu 

em Garanhuns, que Garanhuns são 7 colinas como se diz, né, e deu certo, foi bom. Nós 

recebemos a doação de um Serra Talhada, mas 8 meses e não tinha que dirigisse. E a prefeitura 

nunca botou um motorista, e a gente insistiu, insistiu, acabou, já tava meio velha e ela foi se 

degradando com o tempo e não foi utilizada. Aí o pessoal ta doando pra o pessoal de Arcoverde 

e eles possivelmente vão recuperar e usar. Então, existem sérios empecilhos no 

desenvolvimento de algumas tecnologias. O cara, realmente, o que ele sabe usar é a carroça. 

Claro que a gente quer que daqui a pouco ele use a bicicleta, que ele tenha um carro, mas é 

difícil. Não é uma coisa simples de resolver. Agora, não sei se vocês queriam conversar também 

sobre o papelão, que eles tão trabalhando com papelão.  

 

Entrevistador(a)4:_ em São José? 

 

Entrevistador(a):_ não, em outro lugar. 

 

Bertrand Alencar:_ em Goiana, né? Goiana é o que, que você falou? 

 

Entrevistador(a):_é um grupo de artesãs que aprenderam com Suzana Azevedo... pronto tipo aquele 

caju! Então, eles produzem a partir do que eles encontram, aquelas caixas de ovo, saco de 

cimento, embalagens em papelão em geral ai faz uma massa e com essa massa ela modela. 

 

Bertrand Alencar:_ olhe, saco de cimento é um grande problema, porque ele não recicla. A indústria 

de papelão não recebe saco de cimento. Já até procuraram a gente uma época, o pessoal da 

Votorantim, e eu dei algumas sugestões, porque eu não sou da área de engenharia mecânica 

nem de produção, eu sou engenheiro civil. Mas eu imaginei que algum sistema que pudesse 

ter um sistema que possa soprar e tirar o máximo de cimento que fica agregado na última 

camada, porque, na realidade acaba contaminando as outras camadas também, mas poderia 

dar um... porque eles têm um nível lá na fábrica de papelão que aceita. 

 

Entrevistador(a)2:_ papelão é mais fácil, é bem mais fácil. 
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Bertrand Alencar:_é. Tem uma coisa muito legal, eu queria ver se achava aqui. 

  

Entrevistador(a):_ aquelas luminárias ali são desse material... vê se a gente mostra a ele... ta vendo 

aquele colar ali? Tem umas luminárias ali que fizeram, assim, muito sucesso e fazem ainda 

muito sucesso, porque, primeiro, é barato, leve e bonito. Deu certo nos três itens. 

 

Bertrand Alencar:_ tem um rapaz, acho que é Luís o nome dele, ele faz muito santo de papelão. Ele 

vende que é um negócio impressionante. Ele faz aquelas peças sacras muito bonitas. Deixa eu 

ver se eu tenho mais alguma coisa aqui... tem um Facebook da feira que a gente fez. Olhe, isso 

aqui é PET também. É um negocinho que eles aproveitam e faz... mas eu nunca vi nada muito... 

de qualidade tão grande quanto vocês mostraram aí. 

 

Entrevistador(a):_ tem uma menina que a gente conheceu, uma designer, que a gente vai trazer pra 

conversar aqui com a gente que faz coisas muito interessantes com PET, a Thiana... 

 

Bertrand Alencar:_ ah, irmã de Adélia, é muito amiga da gente.... eu não recordava que Thiana 

trabalhava com PET. Agora, tem outra coisa que eu me esqueci, tem muita camisa, né? Tem 

um pessoal lá da Amape, que eles não faziam, eles compravam camisas de uma indústria de 

camisas que fazia reciclagem de camisa de PET. Outra coisa que eles fazem é tapete com a 

tampinha. Mas a tampinha não é PET, é polietileno de alta densidade, eu acho. E faz a bandeira 

do Brasil, faz um cestinho de... umas coisinhas de lixo e tal. Agora, Thiana faz um trabalho... 

 

Entrevistador(a)2:_ eu acho que essa coisa deve puxar pra perto de Thiana, sabe? Porque aí vale a 

pena. 

 

Bertrand Alencar:_ é verdade. Ela tem uma produção realmente de alto nível. 

 

Entrevistador(a)2:_agora, esse pessoal que fazia camisa, fazia o tecido, não? Ou fazia a costura? 

 

Bertrand Alencar:_ na realidade, isso vem da indústria, que reaproveita, faz o fio, produz a camisa e 

vende em alta escala e o pessoal sai pegando. Não tem pequenas indústrias, por exemplo, de 

camisa. 

 

Entrevistador(a)3:_ aqui no Brasil eu acho que não tem, mas se usa PET pra fazer também filamento 

pra prototipagem. 

 

Entrevistador(a)2:_ hum... aí é show de bola. 

 

Entrevistador(a):_ não tem aqui no Brasil? 

 

Entrevistador(a)3:_ aqui, não vi, não. Tem uma impressora 3D dessa que ela vende já o cartucho de 

PET, que é feito a partir de PET reciclada. Se você conseguir juntar essa PET, fazer um 

filamento... agora não tem tanto uso aqui ainda porque não ta tão difundida essa tecnologia. 

 

Entrevistador(a):_ Bertrand, o que a gente precisaria, não agora, mas que tu mandasse pra gente por 

e-mail uma certa bibliografia sobre essa área, que a gente ta na busca de bibliografia sobre essa 

história. Dos teus 3Rs... 
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Bertrand Alencar:_ mas cada vez que eu vou falar sobre isso, alguém se levanta e diz: [“_professor, 

tem mais um R, professor: repensar, reavaliar!”], aí eu já contei uns 200 Rs. 

 

Entrevistador(a):_ tem alguns livros aí que fala mais do que 4... 

 

Bertrand Alencar:_ é, tem quem fale de 4, de 8, mas eu sou muito da linha de simplificar as coisas. 

 

Entrevistador(a):_alguma bibliografia que você tenha e que tenha alguma coisa sobre cadeia do PET, 

como é que ela funciona até a transformação dele em produto. 

 

Bertrand Alencar:_ olha, tem um site que eu acho que pode ajudar. O site da Fundação Avina, que tem 

algumas coisas que eles trabalharam, com relação a essa questão da cadeia produtiva. A 

Fundação Avina fez muitas publicações na época, eu participei por muitos anos dela. Do ponto 

de vista de informação em internet, você tem Website, que é um site sobre resíduos sólidos, 

que aborda muito a questão da reciclagem, dos catadores, da arte com lixo. O Cempre, que é 

o Compromisso Empresarial pra Reciclagem, que é na realidade uma instituição que foi criada 

por grandes empresas e que criou esse Cempre, que tem um site muito bom de informações 

sobre tudo nessa área de reciclagem. Já tem aí uns 20 anos mais ou menos. De lixo, se vocês 

quiserem ter informação de lixo, nós temos duas referências, que é SNIS, que é o Sistemas 

Nacionais de Informações sobre Saneamento, aí tem dois relatórios no site. Você entrando 

SNIS, tem tudo sobre lixo, água, esgoto. E tem o relatório da Abrelpe, que é Associação das 

Empresas de Limpeza Pública, que vem produzindo alguns relatórios. Acabou de sair o 

panorama 2014 e tem também tem muita informação sobre resíduo, mas não especificamente 

de coleta seletiva ou de... mas tem também. Tem alguns sites interessantes, que é o lixo.com, 

que eu acho que tem boas informações, tem... tem muita coisa hoje em dia sobre essa coisa 

de reciclagem, mas os mais conhecidos acho que basicamente são esses. 

 

Entrevistador(a):_ agora deixa eu perguntar uma coisa mais dentro do contexto. Essa variável, aí, por 

exemplo, do preço do petróleo, né, do preço do PET. O petróleo um dia desse aí, há pouco mais 

de um ano, tava cento e poucos dólares, agora caiu pra trinta. Essas caídas visa o preço do PET, 

que no momento tava em 2 reais, mas no momento ta por 0,16 centavos, né? É uma loucura 

manejar esse tipo de coisa, né? Hoje em dia encontrar um ponto de equilíbrio, tanto faz você 

comprar reciclado, como comprar matéria-prima original, não é? 

 

Bertrand Alencar:_eles tão brigando com o governo, pra ver se o governo elimina alguns impostos. Por 

exemplo, ICMS. Você passou com um caminhão de um estado pro outro já paga de novo, há 

uma sobretaxação sobre produtos reciclados. É uma coisa importante a ser considerada e isso 

faz com que desestimule. Então, assim, essa é uma das reivindicações do pessoal do setor, pra 

justificar a reciclagem, porque eles alegam que a reciclagem é cara. Eu digo assim mesmo, é o 

que eles alegam. Eu não certeza se é verdade. Porque vocês se lembram de que quando se 

começou a usar papel reciclado, ele sempre era mais caro, chegava a ser quase o dobro. Hoje 

não é mais, às vezes até é mais barato. Então, há um problema que é a #### [01:22:19]. Você 

estabelece um imposto, tipo um IPI, na produção do papel, aí daí quando você começa a 

reciclar, você já paga mais ICMS porque ta movimentando carga, depois você paga novo IPI 

porque você ta reciclando, acabando sendo... 

  

Entrevistador(a)4:_ uma bola de neve... 
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Bertrand Alencar:_eu também acho isso. Tem que ter essa... é essa carga tributária do governo que é 

difícil de controlar. Eles reivindicam muito isso, pra se tornar competitivo. Porque hoje, 

segundo a Frompet, o preço não ta compensando fazer... 

Entrevistador(a):_ e a Frompet não comprando, o que vai acontecer com esse montão de PET que ta 

sendo...? Vai pro lixo, né? 

 

Bertrand Alencar:_ Pois é, essa é outra reivindicação que eles fazem. Eles se consideram como um 

agente ambiental, que é ter uma responsabilidade sobre mil toneladas que poderiam estar na 

rua! 

 

Entrevistador(a):_ no caso, eles deveriam buscar o custo dessa externalidade negativa que eles tão 

bancando. 

 

Bertrand Alencar:_é, esse é o problema principal da questão ambiental, essa externalidade negativa, 

que quem paga é a sociedade. O difícil é: como você faz a mensuração, né? Sempre há uma 

dificuldade grande, existem muitos limites... na parte técnica, de economia ecológica, que fica 

difícil você mensurar o ganho ambiental e traduzir isso no ganho econômico. Mas eles 

reivindicam isso também. Eles acham que deveriam ter direito e de fato, sim, mas não são eles 

que coletam. Na realidade, eles só fazem receber na porta. Quem coleta são os catadores, 

quem deveria receber eram os catadores. Por exemplo, agora mesmo aconteceu... no ano 

passado foi criada a lei da compensação pela prestação de serviço ambiental. Exemplo, você 

tem uma APA, área de proteção ambienta, você vai tomar conta dela, então você ta prestando 

um serviço ambiental e alguém tem que lhe pagar, o Estado ou sei lá. E a gente brigou muito 

pra botar o catador, porque já ta sendo aprovado em alguns estados que é o pagamento por 

prestação de serviços ambientais, que ele que faz a coleta. Na realidade, quem faz a coleta é 

ele, que beneficia nas cooperativas são eles e manda pras indústrias. As processam e ganham 

o dinheiro delas, é quem mais ganha na cadeia, imensamente mais, não tem nem comparação. 

Então, não foi aprovado. Eles criaram um conceito de ‘não, vamos trabalhar pela are rural, 

depois a gente trabalha os problemas urbanos ambientais’. Eu achei muito infeliz a... a pessoa 

do estado devia ter aproveitado e feito logo isso que facilitava. O nosso desafio agora, nesse 

momento... hoje de manhã eu tava passando um e-mail pra Amaraji, pro prefeito, que ele foi 

um dos primeiros a se interessar em fazer um contrato de prestação de serviço com a 

cooperativa. Ou seja, hoje existe uma lei, não sei se vocês sabem disso, que é a lei 1445, que é 

a política nacional de saneamento básico, que estabelece que as prefeituras e o poder público 

de uma forma geral podem contratar diretamente associações ou cooperativas sem licitação. 

Ela mudou a lei das licitações pra permitir que o catador seja remunerado. Porque, veja só, da 

mesma forma que a empreiteira ta ganhando uma fortuna lá, fazendo a coleta de lixo, ele 

também ta fazendo a coleta e prestando um serviço muito melhor. Ele ta fazendo a coleta 

seletiva, ta levando esse material pra um destino que movimenta uma cadeia produtiva 

imensa, gera muito emprego, ele ta resolvendo um problema ambiental, sanitário, social, 

econômico e ninguém paga pra ele. Então esse é o desafio agora. Hoje de manhã eu mandei 

uma minuta pro prefeito lá, que ele tinha pedido, que nós tamos com uma técnica lá pra poder 

exatamente conversar com o prefeito sobre esse contrato. O final desse projeto, que é julho 

do próximo ano, é rede estabelecida, prefeituras contratando as cooperativas, e o ITEP sai, 

porque aí terminou o trabalho dele. Então, tem toda uma metodologia que a gente vem 

adotando e agora ta chegando o momento de começar a fazer esse trabalho. Porque não gera 

renda. A pessoa se ilude: não, esse negócio de catador ganha muito dinheiro. Ganha, não. 

Ninguém ganha dinheiro com isso, não. Isso não dá um salário mínimo. A gente ta conseguindo 

tirar um salário mínimo hoje porque Serra Talhada, em função de uma estratégia muito 
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arrojada que nós fizemos lá de doação. Então, nós temos lá 58 doadores. O primeiro caminhão 

foi logo pra lá e a gente articulou todos os grandes geradores de lá pra fazer doação, e 

conseguimos também um apoio grande do CDL de lá. 

  

Entrevistador(a)4:_ o que você chama de doação? É captação de matéria-prima selecionada? 

 

Bertrand Alencar:_ é. Um supermercado tem uma quantidade grande, o caminhão da gente vai lá e 

traz, são três geradores. 

 

Entrevistador(a)4:_ o que você fala de doação é captação de lixo selecionado, né? 

 

Bertrand Alencar:_ é uma coleta diferenciada. Na realidade, tem a coleta seletiva. Só pra você 

entender, nós temos um bairro lá que nós implantamos, é o AABB, então, eles vão lá e fazem 

porta à porta, vão em cada casa pegando e tem o caminhão que sai pra pegar grandes 

geradores. Então, nós conseguimos chegar lá a 850 reais. 

 

Entrevistador(a)2:_ e ele já vem selecionado? 

 

Bertrand Alencar:_ em alguns casos já vem até prensado. A gente conseguiu... a Ferreira Costa em 

Garanhuns, mesmo, ela entrega prensado. Eles pararam há três meses de fornecer porque eles 

mudaram o sistema de certificação ambiental deles e eles querem uma certificação ambiental 

da associação. E aí veja a dificuldade. A gente ta pedindo pra prefeitura licenciar, porque desde 

que a gente fez a obra ela não deu a licença pra gente. A gente deu entrada, toda prefeitura é 

problema... pra poder com isso a gente dizer: [“_oh, ta aqui uma certificação junto a CPRH, que 

a empresa ta toda licenciada, não tem problema”], pra poder eles voltarem a fazer essa doação. 

E eles forneciam prensado, prontinho, papelão, tudo separadinho, plástico, o catador só 

pegava e vendia. Então, nesse caso nós conseguimos... mas o que vai garantir a 

sustentabilidade do projeto é o contrato de prestação de serviço, que é um modelo de 

governança que a gente ta discutindo pra ver como é que vai ser mais adiante, pra poder não 

acontecer o que acontece... pega, tira as fotos, pega o dinheiro do BNDES, aí o pessoal vê tudo 

bonitinho, e quando sai a pessoa acaba, precariza... 

 

Entrevistador(a)3:_ e mesmo se você continua, mas você tem que ter o poder de manter, porque a 

lógica de gestão disso o catador não tem. 

Bertrand Alencar:_ não, tem, não. Isso é uma dificuldade. Mas a gente mantém um técnico local de 

nível médio em cada município, a exceção aqui da mata sul que são dois pra os municípios, que 

é um trabalho permanente, sobretudo nessa parte de controle, na parte administrativa, na 

parte de custo. Ele não tem a menor... tanto é que o cara que é intermediário se torna líder 

porque ele aprendeu a fazer conta. Ele sabe assinar o nome, sabe ler e escrever. Esse é o 

intermediário, é um upgrade. 

 

Entrevistador(a):_ é o poder da informação, do conhecimento, eu digo. Você tem qualquer nivelzinho 

de conhecimento aí você ganha poder... 

 

Entrevistador(a):_ pela tua experiência com catadores, tanto autônomos quanto cooperativas, existe 

alguma lógica de procedimento de compactação desse material? Como a gente imagina pra 

uma cadeia de artesanato pode ser que tenha algum tipo de impacto. Porque eu digo, a latinha 

é muito comum, a latinha naquela compactação, porque a maioria é embalada, a embalagem 
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tem um volume reduzido pra armazenar ela, enfim, é um volume desnecessário. O alumínio, a 

maior parte dele é pra própria metalurgia de alumínio... 

 

Bertrand Alencar:_a lógica da compactação é relacionada à logística... porque você reduz o volume e 

facilita a acomodação do veículo pra transportar, e... 

  

Entrevistador(a):_o catador de alguma forma compacta isso? 

 

Bertrand Alencar:_ todos eles têm prensa. No nosso caso, todas as cooperativas têm prensa... 

 

Entrevistador(a): Foi ótimo agradecemos a você.. 

 

Bertrand Alencar:_ é? Pronto, eu to à disposição. Se vocês quiserem fazer um trabalho em conjunto 

com a gente, a gente ta aberto pra isso. 

 

Entrevistador(a)2:_ é, em São José, de repente, quem sabe, né? 

 

Bertrand Alencar:_a gente ta numa fase agora de agregação de parceiros, que sabe que o projeto acaba 

no próximo ano e o Estado tinha feito um compromisso com a gente desse ano colocar mais 

10 municípios, mas o Estado ta numa crise de dar dó, ta quebrado, não tem dinheiro pra nada, 

enfim, ta numa dificuldade muito grande. E aí a gente ta tentando outras parcerias, uma delas 

é com uma associação nacional, que faz parte de uma coalizão de grandes associações pra 

questão das embalagens. Isso já ta rolando e eles tão com um projeto de logística reversa junto 

do governo federal, apresentando o acordo setorial deles, e aí eles fizeram um acordo com a 

Ancate, que é a Associação Nacional dos Catadores, e eles vão apoiar projetos. E aí eles vêm 

pra aqui pra Recife e eles vão discutir com a gente a possibilidade de doação de equipamentos, 

talvez capital de giro, talvez alguma obra necessária. Eles tão vendo. Agora, assim, uma 

associação que junta, por exemplo, Boticário, Natura, são as empresas de limpeza. Então, eles 

tão começando a fazer esse trabalho no Brasil todo, porque isso, na realidade, foi a forma mais 

barata que os empresários acharam de cumprir a obrigação legal de fazer a logística reversa. 

Na realidade, hoje vocês sabem que embalagem e resíduo eletroeletrônico, pilhas e baterias, 

lâmpadas fluorescentes, pneus, óleo lubrificante, tudo isso hoje é responsabilidade exclusiva 

de produtor, exportador, distribuidor e vendedor. Ou seja, nem o poder público é responsável 

por isso. Então, eles estrebucharam pra lá e pra cá, ficaram segurando, empurrando pra frente, 

sem querer, o empresário do Brasil é complicado também. E aí acabaram criando um modus 

operandi pra eles que é barato, que acaba cumprindo em parte a lei e no final os catadores se 

sentiram mesmo numa situação que tinham que aceitar e acabaram aceitando porque foi isso 

que foi oferecido. E acaba sendo uma coisa interessante, mas rigorosamente a 

responsabilidade é toda deles. Eles teriam que contratar o caminhão pra fazer a coleta, o 

pessoal, a empresa pra fazer beneficiamento, fazer a reciclagem e dar o dinheiro pros 

catadores, porque é isso que ta na lei, mas eles acharam essa forma... 

  

Entrevistador(a)4:_ nessa mesma lei... 

 

Bertrand Alencar:_ na 12.305, que é a política nacional de resíduos sólidos, que é de 2010. Isso ta claro 

na lei. Toda embalagem hoje, toda empresa que produz, exporta, distribui ou vende 

embalagem é responsável pela sua logística reversa. Tem que ir lá buscar, trazer de volta, até 

processar, reciclar e tem que envolver obrigatoriamente os catadores. Foi um grande avanço 

na lei essa questão. O setor de eletroeletrônico, é um absurdo o que eles tão fazendo, porque, 
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veja só, o setor de pilha, no primeiro mês que a lei foi aprovada, se juntou a Rayovac, a fábrica 

é aqui em Pernambuco, com seis meses fez um seminário em São Paulo pra apresentar o 

modelo dele. Contrataram uma empresa de coleta, fizeram parceria com Pão de Açúcar, 

Santander, criaram 200 pontos aqui na RMR, qualquer pessoa leva lá e a responsabilidade é 

deles. Porque nós não podemos mais, estamos sujeitos à multa de 50 mil reais, colocar uma 

lâmpada dessas no lixo, um tablet, um celular, uma pilha, uma bateria, nada disso pode ir mais 

pro lixo. Nem pode ir pra coleta seletiva. Isso vai pra essas empresas, elas que são responsáveis. 

Se você chegar lá e esse negócio aqui ficou obsoleto, eu chego lá na empresa, quem me vendeu 

ta aqui, você que resolva. Se ele se negar, eu boto ele na justiça, a lei permite fazer isso. Só que 

ninguém faz. 

 

Entrevistador(a):_ok, Bertrand. Muito obrigado. 

 

Bertrand Alencar:_ eu que agradeço a vocês. Eu fico à disposição. 

 

Fim da Entrevista. 
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6.3.3. Transcrição da entrevista com Luciene Torres / Centro 
Pernambucano de Design 

 

Entrevistador(a):_ Bom, eu acho que a gente pode começar que você falasse um pouco do projeto, em 

geral, como é que foi a demanda, o que é que aconteceu... geralzão. E depois a gente pode ir 

direcionando perguntas. 

 

Luciene Torres:_ ta certo. Começando o que eu lembro do Asas, né? Faz tempo, né? 

 

Entrevistador(a):_2010... a primeira demanda. 

 

Luciene Torres:_ eu acho que a primeira vez, realmente, eu fui acompanhada de... se não me engano 

foi Kátia. 2010 era Kátia? Não, foi não. Foi com outra menina que hoje ta na equipe do SEBRAE, 

trabalhando pra Mata-sul. Quando eu cheguei lá era um setor de artesanato dentro de um 

desses grupos trabalhados pela secretaria do governo do estado, era tudo do mesmo local e 

eu acho que ainda é, uma casa, assim, na praça, onde ficam... Márcia já tava na gestão e lá 

tinham vários artesãos que eram credenciados. Como é o nome que dá àquele setor que... 

tem... tipo, espalhado pelo estado de Pernambuco, uns departamentos ligados à prefeitura e 

ao governo do estado que aglomera essas ações de artesanato e outras ações. Bom, aí quando 

eu cheguei, eu fui ver, aí nem todos os associados eram artesãos nessa cooperativa e Márcia já 

tava na gestão. Mas no dia que eu fui juntaram uma quantidade grande de artesãs, só tinham 

dois homens, eu acho. E era trabalho manual, mesmo, misto, de tudo. Tudo o que você puder 

imaginar, do crochê a, pano de copa, massinha de biscuit, a gente fazia sandália havaiana, essas 

coisas assim. Aí a primeira coisa que eu fiz foi uma palestra de sensibilização, mostrando... 

 

Entrevistador(a):_ quantas pessoas? 

 

Luciene Torres:_na época? Tinha um número razoável de pessoas, com certeza umas 20 pessoas. 

  

Entrevistador(a):_e essas 20 pessoas eram somente ligadas a artesanato, mesmo? 

 

Luciene Torres:_é, trabalho manual e misto. Questão de gênero, tinha dois homens, tenho quase 

certeza disso... 

 

Entrevistador(a):_ que eram produções individuais... 

 

Luciene Torres:_individual, cada um fazia o seu. Quando ia pra alguma feira, feirinha, principalmente 

ali na frente da casa, tinha uma feria organizada pela prefeitura, nos finais de semana 

funcionava, e eles botavam. Mas tinha uma coisa que Márcia batia o pé e queria que todo 

mundo fizesse era um peso de porta e parece que o que mais vendia era esses pesos de porta.  

 

Entrevistador(a):_ Márcia já era presidente da associação? 

 

Luciene Torres:_ presidente da associação. Não só da associação, como desse setor aí... desse setor.  

 

Entrevistador(a):_ Márcia continua com vínculos políticos. 

 

Luciene Torres:_ é, houveram muitas mudanças com Márcia. E nessa época tava alinhado Márcia com 

a prefeitura. Hoje não ficou mais alinhado, a prefeitura lá de São José. Mas, bom, fui, fiz a 
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apresentação, não sei que... a gente fez o levantamento depois do que era trabalho manual 

que mais se apresentava, conversando de um por um, individualmente, já foi num outro 

momento. Aí preenchia uma fichinha. Por exemplo, fez um bordado, não sei que... Depois a 

gente somou. Tanta fez bordado, tantas fazem crochê, tantas sabem isso. Aí a gente procurou 

alguma coisa que compreendesse o máximo possível de habilidade manual dos que fizeram o 

cadastro. Naquela época, eu acho que o artesanato não tinha contrapartida, era livre, não tinha 

contrapartida e podia apresentar contrapartida econômica, tenho quase certeza disso, não 

tinha contrapartida financeira. Pronto, e Márcia estimulou pra que acontecesse, etc. e tal. Isso 

foi diagnóstico do grupo. Quando a gente começou a fazer diagnóstico do cenário local, onde 

elas viviam, foi quando a gente descobriu que lá tinha uma fábrica de capacho e que tinha 

sobras da fibra do capacho e a gente começou a pensar o que é que iria fazer com aquilo ali, 

que era mais sustentável, era uma matéria-prima que tinha ali na região, tinha muito coqueiro 

ali na região e era literalmente lixo. Aí a gente apresentou no diagnóstico que a gente tinha 

encontrado essa fábrica de capacho... encontrado, não, porque essa fábrica sempre existiu, 

eles nunca tinham olhado pra ela. E como fazer com aquilo ali, que uso que dava pra aquela 

matéria-prima, que tinha que comprar aglutinante e tal, mas o experimento foi muito 

rudimentar. A gente compactava a cola com o material e via no que é que dava. Até que a gente 

percebeu que chegou a uma coisa parecendo uma fórmica, meio que texturizada, mas parecia. 

Parecia também um pouco de... cortiça. E quando secava ficava um material plano, fácil de 

virar revestimento... revestimento de parede. 

 

Entrevistador(a):_ eu tinha certa dúvida, essa técnica, essa tecnologia de compactar o pó nunca tinha 

sido experimentada em outros lugares por vocês? 

 

Luciene Torres:_ não. 

 

Entrevistador(a):_foi se desenvolvendo em conjunto com as artesãs lá? 

 

Luciene Torres:_ é. É porque a gente encontrou lá essa situação e pensamos que podíamos fazer assim. 

Isso foi discutido e... não foi fácil convencer a todas mas no final conseguimos. 

 

Entrevistador(a):_ deixa eu fazer uma pergunta: a Márcia tem sempre uma interferência nessa 

associação? 

 

Luciene Torres:_é. 

  

Entrevistador(a):_ela foi presidente formalmente. 

 

Luciene Torres:_ foi. 

 

Entrevistador(a):_ e ela é uma artesã? 

 

Luciene Torres:_ é, é uma artesã, mas sua produção é simbólica. Ela tem formação superior e trabalha 

naquele ponto que eu esqueci no começo o CRAS 

 

Luciene Torres:_ Aí veja, teve uma certa resistência pra fazer isso, mas ao final o grupo comprou a ideia. 

Comprou literalmente a ideia. 

  

Entrevistador(a):_essa ideia de fazer aglomeração... 
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Luciene Torres:_foi uma coincidência... 

 

Entrevistador(a):_ vocês não tinham visto isso em vida real em lugar nenhum? Que já tem grupos, a 

Bahia tem um grupo... vocês já tinham visto? Vocês pesquisaram ideias pra isso? 

 

Luciene Torres:_ não existia, assim, nada na internet pra isso. Existia uma coisa muito semelhante. Por 

exemplo, a gente tinha visto, entrando em um desses supermercados aí, vendendo uns 

cachepozinho pra botar planta que a gente viu que era do mesmo material da sobra do 

capacho, só que não tava triturada a tal ponto de fazer uma lâmina fina. Conseguia fazer o 

suportezinho assim, até, de pendurar em parede, todo no materialzinho de capacho. A gente 

via que ali era a sobra do capacho mesmo. Era a sobra, só que não tava muito triturada a ponto 

de fazer uma laminazinha, mas era sobra de capacho. Então isso já tinha em alguns lugares pra 

vender. E tinha umas coisas, até, legaizinhas. Depois, acho que eu vi na Tok&Stok algumas 

coisas feito... mas não era fininho, era sempre um material mais grosso. Bom, aí, o pessoal 

começou a ter... o SEBRAE gostou, começou a apresentar nas feiras, saiu um folder na época, 

eu tenho o folder aí, se vocês quiserem, e eles começaram a vender melhor nas feiras, com o 

resíduo do capacho. Mas sempre tinha os grupos que levava as coisas do trabalho manual e 

outros que levava aquelas sobras de capacho.  

 

Luciene Torres:_ foi feita por a gente, exatamente. E logo em seguida, a Tok&Stok começou a 

comercializar flores. Eu me lembro disso demais. Então, o pessoal se empolgou, a prefeitura se 

empolgou e Márcia se empolgou.. Aí Márcia começou a intermediar. Márcia fazia o seguinte: 

pegava essas peças aqui e levava pra Porto de Galinhas. E eu vi várias lojas em Porto de 

Galinhas, não foram uma, duas ou três, até pouco tempo com essas peças aqui nas vitrines 

expostas. E eu identificava na hora: “eita, é de lá!” Aí eu entrava na loja em Porto, lojas, 

inclusive, muito bonitas em Porto, entrava e perguntava: ah, que trabalho legal! Assim, eu não 

dizia nada, só: que trabalho legal... Aí o pessoal dizia: [“_ah, é um grupo que faz aqui na região 

litorânea, em São José da Coroa Grande”]. Pelo tipo de trabalho que tava lá, principalmente 

essas caixinhas, tinham muito dessas caixinhas nas lojas de Porto, aí eu identificava na hora, e 

quem levava lá era Márcia. Então Márcia tava comercializando e abrindo o mercado pra isso 

aqui, e Márcia começou a ter uma abertura boa. E Márcia tem computador, ela vai pra uma 

feira com computador, sempre foi pra feira com computador. Ela tem uma noção clara, assim, 

de postura de comercialização, então Márcia foi quem fez o contato com Tok&Stok. A Tok&Stok 

viu o grupo na feira, mas quem foi convidado pra negociar foi Márcia. Márcia que fez a 

negociação. E se empolgaram, a prefeitura deu outro espaço pra produção, que fica no lugar 

onde guarda a banca das feiras de São José da Coroa grande, mas é uma casa da prefeitura.  

 

Luciene Torres:_ Barreiros trabalha com palha da banana e trançado com chita, é bem interessante. 

Deu fungos em Barreiros na produção de bananeiras e eu levei seu Adailson, pra seu Adailson 

ver o problema de Barreiros. Coincidentemente, Adailson nasceu em Barreiros. Ele tinha 

familiares lá, o pai dele trabalhou em Usina, essas coisas. E nós fomos até São José da Coroa 

Grande e nós, nesse dia. Quando chegou em São José da Coroa Grande, eu contei como tinha 

sido o processo, aí seu Adailson disse: [“_eu conheço todo mundo aqui da prefeitura de São 

José”]. Eu disse: [“_seu Adailson, eu to precisando que o pessoal pare de fazer aquilo tão 

manualmente, começar a fazer alguma coisa mecânica. No lugar de ta fazendo...”]... que a 

gente fazia o seguinte: botava um compensado, dos compensado botava a lâmina preparada, 

depois de triturada, bem fininha, entre uma e outra, e depois soltava e tava lá a lâmina pronta. 

Aquela lâmina virava, desde a folhinha, ao revestimento com pote, podia cortar com lâmina, 

com uma faquinha, virava o que quisesse virar. Tinha um limite na chapa, na prensa e quando 
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elas faziam, pisavam literalmente em cima da madeira, pra fazer a pressão e virar a lâmina. Seu 

Adailson disse: [“_Luciene, aqui foi feito um processo sem sucesso, onde tem uma prensa 

grande, que dá pra tirar não sei quantas lâminas dessa por vez”]. Aí eu disse: [“_eita, seu 

Adailson, vamo lá visitar!”]. Aí a gente foi, encontrou a prensa. A prensa tinha defeito, tava sem 

funcionar, com problema... há muito tempo parada... ela não parou porque tava com defeito. 

Ela, há muito tempo parada, apresentou defeito. Tinha mecânica e tinha uma parte elétrica. Aí, 

resultado, a gente criou um motorzinho também, mais rápido, pra triturar a fibra, o capacho... 

a gente começou a mecanizar um pouco mais, mas ficou ainda rudimentar. E essa prensa, seu 

Adailson falou na prefeitura. Seu Adailson conhecia meio mundo de gente na prefeitura, a 

secretária era muito amiga do seu Adailson e: [“_oh, a gente pode aumentar a produção pra 

não sei quanto”]. Eu sei que a prefeitura se empolgou.  

Luciene Torres:_ foi logo no começo, quando surgiu a lâmina, um dos experimentos primeiros foram 

as flores. A gente levou uns moldezinhos que prensava folha e que prensava flor. Não ficava 

exatamente igual ao molde, porque o material é um pouco mais rígido, mas, de certa forma, 

ainda ajustava, moldava um pouco. Começou a ter problema sério com esse grupo, que ficou 

só com as 6 mulheres, que apostaram desde no início nesse trabalho. As outras não 

acreditaram e ficaram com o trabalho manual. Mas quanto tinha uma feira, esse pessoal 

chamava mais atenção do que as meninas que ficaram com o trabalho manual. Então, começou 

a ter briga entre elas e Márcia começou a querer que o SEBRAE capacitasse as gestantes, que 

ficaram no trabalho manual, pra também fazerem esse trabalho. No início, ninguém acreditou 

nisso. Depois começou a dar certo, na feira chamavam mais atenção.  

 

Entrevistador(a):_ Luciene, com tudo o que a gente levantou em entrevista com o pessoal, tem um 

momento que foi em 2010 esse início, né, do curso realizado pelo CPD, e em 2012 vocês 

voltaram a fazer algo com eles, alguma oficina? Porque tem um momento que eles trabalham 

com o tingimento da fibra. Aí, foi com vocês? Como foi esse... 

 

Luciene Torres:_olhe, Márcia começou a colocar algumas capacitações com grupos por conta dela, 

paralelo, por influência dela. 

  

Luciene Torres:_sem envolver o CPD. E às vezes não envolvia o SEBRAE. Márcia é muito articulada e ela 

tinha certa influência política na região. O grupo era empreendedor, as 6 mulheres, elas tinham 

iniciativa própria também. E seu Adailson foi contratado pra trabalhar com o grupo essa parte 

de processo. Seu Adailson não criava o produto, mas trabalhou o processo, na prensa, 

otimizava a questão de processo. 

 

Entrevistador(a):_ e essa questão de tingir, por exemplo, a fibra? 

Luciene Torres:_ quando eu tive com seu Adailson lá eu encontrei algumas coisas coloridas. 

 

Entrevistador(a):_ partiu delas? 

 

Luciene Torres:_ eu acho que partiu delas, partiu de alguma capacitação que deu por Cras, e elas fazem 

parte do Cras, elas começaram a fazer a coleção tingida. 

 

Entrevistador(a):_ então não foi com o CPD? 

 

Luciene Torres:_ que eu lembre, não. Eu sei que teve o consultor lá, , teve com elas desde o início, 

descobriu esse processo junto. Na verdade, acho que ele descobriu só, levou e a gente começou 

a comprar a ideia. E depois seu Adailson foi pra melhorar o processo. 
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Entrevistador(a):_quanto tempo teve essa parceria, essa atuação lá, nessas fases? 

 

Luciene Torres:_ é porque não foi continuado. Houveram períodos que a gente tava, depois que a gente 

não tava. 

 

Entrevistador(a):_ fala desse que você tava, então! Começou em 2010, aí depois deu uma parada, foi? 

 

Luciene Torres:_parou, com certeza. Depois voltou seu Adailson. Foi quando tiveram mudança de 

setores no SEBRAE, o SEBRAER tava com Mata-Sul com Kátia Georgina, aí lá veio outra pessoa 

do SEBRAE e começou a visitar. Eu sei que Mata-Sul eu visitei esses mesmos grupos com 3 

gestores do Sebrae. No início com essa menina, que eu to esquecida do nome dela... parece 

que o nome dela é Fátima também, só que não é de artesanato. Ela nunca trabalhou 

artesanato, ela tava na Mata-sul acumulando... era Fátima, sim, só que não era Fatinha. Depois 

eu tive lá com Kátia Georgina e depois eu tive lá com outra pessoa que substituiu lá foi Kátia 

Georgina que foi desses últimos que entraram no concurso do SEBRAE, que eu achei ela 

muitíssimo interessada, embora não entendesse, mas ela tava muito empenhada em trabalhar 

e achei de muito boa vontade, visitou todos os grupos do interior, fez questão de visitar todos 

os grupos do interior e eu fui com ela, que o nome dela é.... Era empenhada e esforçada 

 

Luciene Torres:_ Adailson Freire. Ele é consultor do SEBRAE na área, sem ser do SEBRATEC, há muitos 

anos. Ele certamente é dos mais antigos do SEBRAE. Aí quando Márcia saiu para trabalhar no 

Porto de Suape, o grupo teve uma queda imensa de apresentação, de venda, de tudo, porque 

quem fazia era Márcia.  

 

Entrevistador(a):_ tu lembra que época foi isso, essa saída de Márcia? 

 

Luciene Torres:_ deixa eu ver... acho que...em algum momento eu tenho 2012 como algum momento 

do CPD, um curso também, uma oficina... 

 

Luciene Torres:_ me lembro de uma proposta da Petrobras, sim, não vingou, não andou pra frente. A 

Camargo Correia encostou pra tentar fazer negócio com eles, não vingou. Aí me lembro que 

Márcia saiu, foi trabalhar no Porto de Suape foi isso mesmo. Essa última gestora do Sebrae que 

a gente visitou, depois ela voltou aqui,... Patrícia. 

 

Entrevistador(a):_ Patrícia de quê? 

 

Luciene Torres:_Patrícia Rodrigues. A gente só fez duas consultorias, mas a gente nunca parou de dar 

consultoria, porque Márcia vivia pedindo coisa. Oficialmente foram duas, mas eu me lembro 

que Márcia tanto vinha aqui muito pedir ajuda, como as vezes aproveitava que a gente ia a 

algum canto, ali pelas redondezas e pedia suporte a gente... 

  

Entrevistador(a):_então esse segundo momento tenha sido essa ida de Adailson na área de processos... 

 

Luciene Torres:_pode ter sido, é... oficialmente só tiveram dois contatos, um contato inicial com 

Alexandre Carvalho e um contrato segundo com seu Adailson, que nesse segundo contrato 

entraram maquinários, assim, maquinários... equipamentos pra melhorar processo foram 

comprados, foi feita uma estufa, se eu não me engano, pra secagem mais rápida, foi consertada 

a prensa. Essa prensa tinha sido de um projeto que a prefeitura ganhou lá e tinha obrigação de 
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devolver a prensa pra outra instituição similar, porque o projeto não tinha dado certo. Ficou lá 

abandonada nesse deposito. Quando Márcia saiu pra trabalhar no Porto de Suape, houve uma 

queda tremenda nas vendas de lá e nas vendas de... e houve desestímulo geral, completo, do 

grupo, porque essa pessoa de comercialização, que fazia as encomendas, ia pras feiras era 

Márcia e se desarticulou, se desestimulou muito com a saída de Márcia. Eu não sei hoje como 

é que ta, porque o grupo... foi uma coisa que, assim, a princípio estimulou tanto a prefeitura, 

que a prefeitura doou o espaço na frente, um quiosque que era pra vender coco, 

definitivamente, pra botar uma loja pra vender artesanato sem ser só o final de semana, o 

tempo todo. Eu cheguei a ver essa loja, eu fui com Patrícia, depois fui sozinha, bem na praça, 

em frente ao cais e eu cheguei a fotografar, fazer levantamento e tudo mais pra poder fazer 

um layoutzinho, arrumadinho pra poder colocar o artesanato. Na verdade, não era um 

quiosque, eram dois que tinha e a gente ia fazer de uma forma que quando botasse o layout 

de fachada, assim, desse uma unidade pros dois. Esse projeto, o último foi com uma gestora 

do SEBRAE, Patrícia. Patrícia tava numa fila de espera há muitos anos pra adotar uma criança, 

quando foi depois apareceu essa criança e Patrícia teve licença médica de 6 meses.  

 

Entrevistador(a):_o que vocês trabalharam? 

 

Luciene Torres:_ o que a gente trabalhou, a formação de preço de praticar esse produto aqui, como 

mínimo. 

 

Entrevistador(a):_ com repasse pra eles? 

 

Luciene Torres:_com repasse pra eles em relatórios, impressos. Olhe, vão três relatórios impressos: um 

pro grupo, um pro gestor do SEBRAE e outro pro setor SEBRAETEC, e a gente fica com ele 

digitalizado. Então, isso existe no grupo, existe no SEBRAETEC e existe com o gestor. 

  

Entrevistador(a):_ esses 3? 

 

Luciene Torres:_ esses 3. A gente fica com ele digitalizado. Eu acho que a gente tem, se vocês quiserem. 

A gente tem isso pra ficar com as técnicas de tudo isso aqui, foto de todo o processo, a visita, 

que dia foi tudo. E a gente tem por escrito, assim, cada dia de reunião, o que fizeram, porque 

com o seu Adailson e com Alexandre Carvalho, eles tinham a obrigação de todo encontro passar 

ata e descrever o que fizeram em cada encontro. Por isso que a gente diz que apresenta 

relatório... a gente apresenta relatório assim, porque tinha as atas de presença, registro de 

imagem de cada dia e o que fez cada dia. Aí, no que juntar ainda com os documentos do 

SEBRAETEC, que tinha que preencher, que a gente preenche, não era eles, aí ficava uma 

maçaroca, assim, enorme de... era um absurdo a quantidade de papel pra prestar conta, mas 

no final era aquilo mesmo. 

 

Entrevistador(a):_ e esse registro que você falou sobre especificação técnica, materiais... 

 

Luciene Torres:_ sim, ta tudo nesse relatório. 

 

Entrevistador(a):_ você tem esse acesso? 

 

Entrevistador(a):_ nesse primeiro encontro, em 2010, tem, com Alexandre. Com seu Adailson a mesma 

coisa. 
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Luciene Torres:_ olhe, o primeiro relatório foi montado assim: Alexandre manda todo esse material e 

Poliana compila. 

 

Entrevistador(a):_sim, tem material gráfico? 

 

Luciene Torres:_ não, compilado, impresso.  

 

Entrevistador(a):_ é, eu acho que isso a gente tem.  

 

Luciene Torres:_ não existe trabalho da gente sem relatório.. 

  

Entrevistador(a):_ fala da participação de vocês em feiras? 

 

Luciene Torres:_ olhe, a gente não organizava a participação delas em feira. A gente faz o seguinte, a 

gente prepara o produto e a gestora do SEBRAE ou o gestor do SEBRAE que ta nos 

acompanhando, aí a gente pede pro gestor representar nas feiras. 

 

Entrevistador(a):_ uma seleção de produtos que depois traz pras feiras... 

 

Luciene Torres:_ exatamente. Aí, o gestor vê que o resultado ficou bom, que o grupo ficou com 

capacidade de produção e vai pra feira. Então participaram de várias feiras. 

 

Entrevistador(a):_ depois que elas relataram, e isso aqui foi um pouco surpreendente pra gente, que 

independente do partido que tivesse no governo, elas sempre tinham uma coisa pra estar... 

vamos supor FENEARTE, que é uma coisa mais... 

 

Luciene Torres:_ olhe, eu sempre via no estande do SEBRAE coisas delas. Agora, a prefeitura tinha 

estande na FENEARTE. 

 

Luciene Torres:_ Agora, eu tenho registro da última visita que eu fiz, que elas já não estavam nem no 

Cras nem nesse depósito. Tavam numa casa bem grande, como se fosse um grupo escolar, não 

sei. Um vão grande, com um pátio no meio bem grande, elas tavam ocupando uma salinha e já 

tavam fazendo por conta própria, um bocado de coisa assim, como essas, tipo espelho com 

essas florzinhas assim. Tinha umas coisas que não foi a gente que fez, elas tavam 

desenvolvendo. 

 

Entrevistador(a):_ esse tipo de produto não obedecia àquela lógica, tipo coleção? 

 

Luciene Torres:_ não. 

 

Luciene Torres:_ é porque a gente não deu continuidade. 

 

Entrevistador(a):_ se tivesse uma consultoria formal, vocês poderiam trabalhar dessa forma. 

 

Luciene Torres:_não tem como se manter sem ser dessa forma. Agora, se vierem aqui, como vieram 

muitas vezes... quem vinha? Márcia. Márcia veio aqui muitas vezes. Muitas vezes Márcia pediu 

e pedia... quem melhor pode falar é Poli, que quando pede, pede em cima do projeto. Fica 

pedindo alguma coisa: faz isso, faz isso, faz mais! E acha que não é uma demanda, acha que é 

uma coisa, assim, simples, boba pra se fazer e que não vai nos custar nada fazer. Aí sempre tão 
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pedido. É raro o grupo que... a gente fica fazendo manutenção de alguma forma. Sempre pede 

e a gente continua... que eu me lembre, Timbi teve uma continuidade interessante, que a gente 

trabalhou lá 5 anos. Não foram 5 anos seguidos, mas foram 5 vezes. Aí você consegue ver uma 

evolução do trabalho. E quando eu digo a gente é, a gente trabalhou lá no começo, depois não 

foi a gente mais não, foi sempre consultores. Me lembro de Natalie, em Timbi, me lembro da 

passagem de vários consultores. Alexandre também passou em Timbi, seu Adailson passou em 

Timbi... não... Ana Veloso ia entrar no negócio da casa, não foi? Na melhoria da casa, que não 

houve. Ana Maria ia trabalhar na melhoria da casa. Passaram um bocado de pessoas por Timbi 

que não foi a gente. A gente fez projeto com Timbi sem ser via SEBRAE, fez pelo BNB. Aí, pronto. 

A gente apostou em Timbi até experimentando a metodologia da gente. Mas os outros grupos, 

assim, a continuidade, a gente... vai pra abrir, mas entram outras pessoas pra dar ação, pra 

fazer auxílio e a gente conversa com esse consultor. Geralmente são pessoas de confiança que 

vão, a gente já sabe do trabalho, e Poliana fica em cima, dando acompanhamento, entrega 

todos os modelinhos. Assim, quando o consultor é contratado, recebe um Cdzinho com todo o 

material pra imprimir, pra ficar tudo padronizado: a ata de presença, como montar o relatório, 

como fazer a ficha de preço, quanto vai fazer aquele produto, quanto vai levar de material pra 

fazer exatamente esse produto, que é a ficha técnica. Então, isso aí, o CPD entra, a gente faz 

isso. Tem um padrãozinho que a gente aplica, que o grupo fica com o relatório. O que eu 

percebo é que geralmente o mais esperto do grupo fica com o relatório e domina e fica com 

ele, porque o grupo recebe uma maçaroca de coisa, assim, impressa. E você vê, depois, eles 

nunca acha, fica ligando pro CPD, porque tem o DVD... a gente já pensou em botar preço, cobrar 

pra fazer de novo, porque nunca acham o CD, nunca acham nada. Aí acham mais fácil pedir pra 

gente, pra gente mexer nos arquivos antigos, tentar achar o danado das coisas, como se não 

fosse tempo pra gente fazer isso. Agora, ta aqui um grupo que numa capacitação teve 

visibilidade pro trabalho, que se perdeu por bobagem entre eles mesmos. A troca-troca de 

pessoas de gestão do SEBRAE também não foi feliz, não foi bom isso. 

 

Entrevistador(a):_tem dois pontos aí, sobre a questão do uso da matéria-prima. Era fábrica de capacho, 

mas como foi feito esse contato pra utilizar essa matéria-prima? Vocês tiveram interferência 

nisso? 

  

Luciene Torres:_ tivemos. Primeiro, Alexandre foi na fábrica de capacho, ele ficou lá, então ele teve a 

oportunidade de fazer o diagnóstico. Alexandre foi quem descobriu essa fábrica que já existia, 

que todo mundo sabia que já existia, mas ninguém nunca se interessou pelo resíduo. 

 

Entrevistador(a):_ mas o processo pra conseguir autorização pra se usar esse... 

 

Luciene Torres:_ foi falando com o dono e ele facilmente cedeu. 

 

Entrevistador(a):_ foi Alexandre que fez esse contato ou foi o grupo? 

 

Luciene Torres:_ foi Alexandre que fez o contato. Alexandre fez o contato, conversou com o dono, o 

dono se mostrou totalmente a favor de disponibilizar porque era literalmente lixo. 

 

Entrevistador(a):_ outro ponto: a questão da comercialização com Tok&Stok, o contato aconteceu na 

Fenearte 2011, através de Márcia... 

 

Entrevistador(a):_2010, não? 

 



133 
 

Entrevistador(a):_ não sei, eu anotei aqui 2011... 

 

Luciene Torres:_ se a capacitação foi em 2010, é capaz de ter sido 2011. 

 

Entrevistador(a):_ deve ser no ano subsequente. E aí, foi uma iniciativa? A Tok&Stok identificou o 

produto e chamou pra rodada de negócio? 

 

Luciene Torres:_identificou e chamou pra rodada de negócio. 

  

Entrevistador(a):_ Márcia foi e negociou? 

 

Luciene Torres:_ negociou. 

 

Entrevistador(a):_a gente tem uma ideia de que foi vendida uma quantidade de 500 flores por mês, 

durante um período. 

 

Entrevistador(a):_ na verdade, 100 a 200 unidades por mês... 

 

Luciene Torres:_ pode ter sido, eu não tenho certeza, não. 

 

Entrevistador(a):_ mas vocês não acompanharam o processo de comercialização disso... 

 

Luciene Torres:_ não, não acompanhamos. 

 

Entrevistador(a):_ e por que foi desativado? Também não sabe, né? 

 

Luciene Torres:_ não. Eu me lembro de algumas reclamações delas, assim, de que não tinham 

capacidade de atender a produção. Me lembro delas reclamarem da maneira que a Tok&Stok... 

 

Luciene Torres-Poli:_ teve problema de embalagem também... 

 

Luciene Torres:_ foi, de embalagem também. E teve também... a Tok&Stok é muito exigente de como 

de transportar um produto, e elas reclamavam muito da maneira que a... a Tok&Stok era 

exigente na forma de transportar um produto. Aliás, quanto à exigência de transportar produto 

pra Tok&Stok eu não só vi nesse grupo, não. Já ouvi em vários grupos. Assim, eles são bem 

exigentes de como deve transportar um produto, tanto que veio uma pessoa de lá pra orientar 

como se deve transportar esse produto. Aí eu não sei... não sei porque perderam esse contato 

com a Tok&Stok. E eu lhe digo, eu vi muita loja em Porto, não foram poucas e não faz muito 

tempo, com essas caixinhas aqui nas lojas, sendo vendidas em Porto de Galinhas. 

 

Entrevistador(a):_essa marca foram vocês que fizeram? 

 

Luciene Torres:_ foi. E pra aprovar foi o maior ruge-ruge com Márcia, que representava o grupo 

 

Luciene Torres- Poli:_ e não era assim, não, pra chegar nisso aí, demorou um bocado. 

 

Luciene Torres:_O bom foi que a Prefeitura apoiou, eles ficaram encantados, a prefeitura, era um 

parceirão. 
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Entrevistador(a):_ é a primeira vez que eu vejo uma prefeitura envolvida com o artesanato, de forma 

contínua, independente dos partidos. Eles fazem encaminhamento pras feiras, pagam 

estandes, eles dão dinheiro pra comprar materiais. Eu não conheço nenhuma prefeitura. Eu 

não sei se tu conhece algum lugar que faça isso. 

 

Luciene Torres:_não, é muito raro. 

  

Luciene Torres:_ melhorar o processo... 

 

Luciene Torres-Poli:_ foi quando a gente comprou a prensa, se eu não me engano... 

 

Entrevistador(a):_ tem uma prensa lá, não tem? Mas não é essa prensa que ela ta falando. É uma 

prensa pequena, manual, não tem nada a ver com elétrica. 

 

Luciene Torres:_ era uma grande. Era complicado levar, desmontar... 

 

Entrevistador(a):_ quando você foi essa prensa tava mais lá, não, não foi? 

 

Luciene Torres:_ ela tinha mudado de local, não tava mais na casa que era beira-mar. 

 

Entrevistador(a):_ essa estufa, por exemplo, que você falou que era pra agilizar o processo não ta lá... 

 

Luciene Torres:_ pra secagem, foi? 

 

Entrevistador(a):_pelo menos não vi. 

 

Entrevistador(a):_ e tem uma informação que nunca passou por a gente. A gente até perguntou se o 

produto dela era sujeito à praga, a fungo, não foi? Elas disseram não. 

 

Luciene Torres:_não é, não. 

  

Entrevistador(a):_sim, mas ele passou um tempo lá... 

 

Luciene Torres:_ passou, mas foi pra processo... 

 

Entrevistador(a):_ sim, mas elas nunca referenciaram isso. O que acontece é que o processo hoje ta 

regredindo. A qualidade do portfólio de produto está regredindo, é quase tudos MDF, cortado, 

que ela compra aqui no mercado são José. 

 

Luciene Torres:_ que pena.  

 

Entrevistador(a):_ passa cola e bota pó em cima, o processo produtivo praticamente retroagiu ao que 

era na origem. A única coisa que, todavia, persiste é o uso dessas forminhas de alumínio, que 

dá conformação às pétalas, mas o resto talvez ta regredindo ao que era no início do processo. 

 

Luciene Torres:_ eu acho também que as pessoas que foram capacitadas aqui, só tinham duas da última 

vez que eu fui. 
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Entrevistador(a):_, essa disponibilização das duas banquinhas de feira, vocês fizeram um projeto de 

fazer uma integração... 

 

Luciene Torres:_ não chegou a fazer o projeto. 

  

Entrevistador(a):_ chegaram a comercializar nesses pontos? 

 

Luciene Torres:_ não. 

 

Entrevistador(a):_foi oferecido, mas não foi capitalizado? 

 

Luciene Torres:_no domingo, eles já participam de uma feira do município, que é exatamente onde 

tem esses quiosquezinhos, certo? Mas quando entrou Patrícia, Patrícia era gestora do SEBRAE, 

Márcia tinha saído de Suape, já tinha conversado na prefeitura e a prefeitura tinha cedido dois 

quiosques bem próximo um do outro e eu fui lá pra fotografar, pegar medida pra fazer lá uma 

maquiadazinha, não era nada sofisticado, uma maquiadazinha pra colocar ali, ficar permanente 

a comercialização do artesanato, sem ser dentro do Cras, sem ser dentro da casa de ninguém, 

ali naquele canto. Tudo tava certo. A prefeitura ia pagar a contrapartida, a prefeitura cedeu o 

espaço, tudo tava certo. O que desandou depois dessa minha visita eu não sei. Eu só sei que 

Patrícia saiu, entrou outra pessoa no SEBRAE, o SEBRAE da Mata-sul foi fechado, foi reaberto 

agora esse ano. Então não tinha mais um ponto do SEBRAE lá no Cabo, como tem hoje, e como 

tinha antes, quando eu fui também tinha. Eu não sei o que houve e desandou completamente. 

Eu sei que foi uma perda, que a gente ia fechar um projeto onde a prefeitura ia pagar a 

contrapartida, Márcia queria, a prefeitura queria e a Patrícia do SEBRAE queria, tava tudo certo. 

Não sei se a gente chegou a apresentar a proposta, mas desandou. Mas a visita eu me lembro 

que fiz, fiz o levantamento, peguei... talvez tenha a ver, sei lá, com a saída da menina do 

SEBRAE, pode ter desestimulado, não sei, mas tava tudo pra dar certo. 

 

Luciene Torres:_ com isso vocês vão desenvolver o quê? 

 

Entrevistador(a):_ O objeto é analisar a cadeia produtiva e isso a gente ta fazendo, esse retrospecto 

histórico, o mapeamento do processo. A contribuição nossa são as oportunidades de melhoria. 

Vai sinalizar: aqui tem uma oportunidade, aqui tem uma oportunidade, isso aqui está bom 

continuem a fazer e busquem melhoria, sempre há algo a melhorar não é?  

 

Entrevistador(a):_ ok, Luciene, obrigado a todas vocês, como sempre. Foi excelente, vai nos muito 

agora no período de análise e sistematização das informações. 

 

Luciene Torres: foi um prazer se necessitarem de mais alguma coisa avisem. 

 

Fim da Entrevista. 
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6.3.4. Transcrição da entrevista com Suzana Azevedo 

 
Entrevistador(a):_Suzana obrigado por nos receber. Como você já sabe a gente fez esse projeto, já está 

na terceira fase. A primeira fase foi 2013, a segunda em 2014 e agora 2015/2016. No primeiro 

ano, a gente fez o mapeamento de duas atividades artesanais, que trabalhavam com matérias-

primas naturais, a gente fez Cabo, com a cerâmica lá do barro e Goiana, com o vegetal lá de 

Cana Brava, de Adélia. 

 

Suzana Azevedo:_que é o que se chama artesanato de raiz, né, que o cara começou fazendo porque o 

avô fazia, porque o pai fazia, né? 

 

Entrevistador(a):_isso. E o processo que a gente quer mapear é ver se essa forma de pesquisa cadeia 

produtiva funciona em qualquer cenário. Então, a gente pegou esse artesanato mais tradicional 

e natural. No segundo ano, fez com dois grupos que trabalham com matérias-primas 

industrializadas, que foi a Tapeçaria Timbi, lá de Camaragibe, e o grupo AMAM, lá de 

Macaparana, que faz crochê. Que são grupos mais recentes, sem essa tradição tão pai pra filho, 

uma coisa mais restrita em termos de tempo, aí a gente já foi agregando algumas perguntas 

novas, algumas coisas que a gente não tinha visto na primeira fase, que nessa segunda fase: 

ah, é bem isso que a gente pode pesquisar, e tal e foi agregando. E a gente ta chegando agora 

na terceira fase, que é com matérias-primas de origem reciclada. Então, trabalhou natural, 

trabalhou o industrial, ta trabalhando o reciclado e vai encerrar esse modelo que a gente ta 

mapeando. E trabalhar com o reciclado, tem o grupo lá de Asas, de São José da Coroa Grande, 

que eles trabalham com resíduos do coco, e o grupo lá de Luciana, lá de Goiana, que trabalha 

com Adélia, que trabalha com papel. Como foi você que começou essa atividade lá e é a pessoa 

que já desenvolveu o L+ gente juntou duas coisas: uma, a tua experiência como artista plástica 

e pesquisadora de materiais. A outra coisa é a iniciadora desse grupo lá de papel. Então, você 

faz uma conversa única, ponderando as duas coisas. 

 

Suzana Azevedo:_ é, na verdade eu não sou uma pesquisadora de material. Na verdade, este material 

veio pra fazer face ao que eu uso como médium, pra fazer o meu trabalho pessoal. Isso é o 

papel. Então eu não pinto em cima de uma lona só ou de uma tela só ou de um papel liso, de 

uma coisa industrializada. Eu queria essa experiência de conseguir trabalhar, aplicar os médios 

que eu quisesse em cima de um suporte que tivesse uma voz própria, como o meu trabalho é 

subjetivo e o meu discurso é em cima da memória, nada melhor do que os papéis que estavam 

sendo jogados fora, porque esses papelões, na verdade, tiveram outras vidas e eles têm 

memória atávica, eles tiveram outros usos, eles eram contentores em geral, de caixa de sabão, 

contentores de xampu, contentores de frutas, de ovos. Eles eram apenas invólucros para esses 

produtos. Eles não tinham nenhuma ciência de que um dia poderiam se transformar num 

suporte para a arte, não era essa a trajetória deles. Aí eu fui recuperá-lo do descarte pra poder 

trazê-los para outra, vamos dizer assim, função. Aí é onde eu acho que na verdade o meu 

interesse principal não é trabalhar com material reciclado. De uma forma mais ampla o meu 

interesse é na sustentabilidade. Na sustentabilidade do ponto de vista não só na preocupação 

ecológica, mas a sustentabilidade do ponto de vista de reforçar o ciclo vital. 

  

Entrevistador(a):_Fale um pouco da sua experiência de trabalhar com o Imaginário? 

 

Entrevistado(a Aquele tempo que eu trabalhei com vocês foi de muita valia pra mim, porque eu cresci 

bastante no uso do papel. Não alavancou mais e não se teve mais sucesso em outras receitas 

porque ali talvez existisse a possibilidade de pesquisar, vamos dizer, nunca vi a folha do guajiru, 
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como era que se comportaria, mas hoje eu uso como aglutinante cacto, bromélia, porque estou 

numa região que ta pegando o agreste. Gravatá é exatamente entre a Zona da Mata e o 

Agreste. Então tenho muito isso lá, essa planta pra lançar mão. Então, não houve oportunidade 

da gente chegar mais longe, da gente ir até a flora, estudar melhor aquilo. Houve a 

oportunidade de usar aquele pó da cana brava, mas de imediato o grupo abortou, não 

produzem pó. Então, assim, eles abortaram uma técnica de evolução, o trabalho deles mesmos. 

Então a minha presença lá foi pra eu enriquecer o meu trabalho. Na verdade, eu não tinha 

nenhuma vontade de criar coisa pra artesanato. Não tinha a intenção de ganhar dinheiro com 

aquilo ali, então bolei aquelas coisas e algumas deram certo. Quer dizer, a maioria deu, né, 

porque... aqueles colares, aqueles cajus, aquelas coisas... mas ainda hoje eu continuo criando 

em outros grupos. 

 

Entrevistador2(a):_essa pesquisa tem a ideia de agregação, da valorização e do valor cultural, do valor 

simbólico. Trabalha-se isso olhando mais pras questões mais subjetivas do que objetivas 

propriamente ditas, mas entendendo o circuito inteiro. Então, tem as questões das pessoas, 

tem as questões das formas de organização, tem a questão da matéria-prima, tem a questão 

da inserção no mercado nesse contexto... 

 

Entrevistador(a):_ interação política pública, sustentabilidade. 

 

Entrevistador2(a):_ teve a ver com várias perspectivas e se fez um modelo baseado naquelas histórias 

que tem a ver com o circuito com a fruição, com a produção, com o consumo, com a divulgação 

etc. 

 

Suzana Azevedo:_que, por caso, são, como eu tava dizendo a ele, a reciclagem com agregação de valor 

artístico sobre um modo de fazer tradicional.. 

 

Suzana Azevedo:_ que vem do pai, da mãe, da tia, da avó etc e depois usa uma nova matéria prima. 

 

Entrevistador2(a):_ industrializado. É agora a gente ta trabalhando com essa matéria-prima que a 

gente ta chamando de reciclado. Aí pegamos papel, o que você deixou por lá em Goiana e um 

grupo em São José da Coroa Grande. O objetivo é a gente conversar com o pessoal, com o local, 

ver as interfaces no local e conversar também com especialistas, que é o seu caso. Você é uma 

pessoa que entende do processo, que sabe fazer, que foi quem desenvolveu a técnica, que 

entende da... 

 

Suzana Azevedo:_ é exatamente o que eu esclarecia. Na verdade, eu não fui pra lá na intenção de 

desenvolver um artesanato que cumprisse essas preocupações que você acabou de citar aí. 

Não foi isso. Eu fui pra lá e como eu fui pra todos os lugares com esse conceito que eu chamei 

de Projeto Mata Vida, pra eu satisfazer a minha produção. Eu fui atrás de um suporte que 

satisfizesse aquela necessidade subjetiva que eu tinha de trazer para a atualidade as coisas que 

ficaram na memória. E esses contentores de N objetos, dos mais variados, desde frutas, ovos a 

caixa de sabão, disso, daquilo, esses contentores se transformaram no que eu chamo de L+, 

quer dizer, lixo mais alguma coisa, lixo agregado, um lixo plus, se assim fosse falar. Então, na 

verdade, o que eu queria era que o meu suporte, na hora em que eu viesse com a minha 

interferência, ele tivesse um valor maior do que o papel que vem em série da indústria. Por 

exemplo, eu não me interesso pelo papel industrializado para essa questão. Me interesso por 

esse papel e trabalho nele também para outras questões, mas na verdade o que eu gosto é de 

ver essa volta e esse acompanhamento do ciclo de vital.  
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Entrevistador2(a):_aí vou fazer a pergunta: no que você viu elas fazerem, o que você achou, das 

experiências que você teve o que foi mais apropriado, que deu mais sucesso? Ou o contrário, 

o que não teve sucesso, o que você acha que foi uma apropriação que não foi bem... 

 

Suzana Azevedo:_ você diz o objeto? O artefato em si? 

 

Entrevistador2(a):_ é, o artefato ou da experiência, pode ser da experiência... 

 

Entrevistador2(a):_certo, mas me diga o seguinte, puxando pra cima da pesquisa da gente, na história 

do papel especificamente? 

 

Suzana Azevedo:_o mesmo que falei, só que atualmente tem outra leitura. Uso, assim, pra qualquer 

lugar que eu for... 

 

Entrevistador2(a):_ não, eu sei, mas esses são exemplos, de, vamos dizer assim, de aplicações em que 

você vê valorizando a técnica... 

 

Entrevistador(a):_ em cima da mesma base que você já trabalhava, cada grupo vai agrega o seu, né? 

 

Suzana Azevedo:_ em cima do mesmo conceito, eu trabalho todas, vamos dizer assim, todas as 

vertentes do artefato em si, da matéria, é isso? 

 

Entrevistador2(a):_ é isso. É nessa ideia. Nessa experiência que você tem, os resultados de maior 

sucesso... vamos dizer sucesso num... amplo sentido, bem como sobre a questão plástica, sobre 

a questão financeira, sobre a questão estética. Sucesso você pode entender como você quiser. 

Que experiências você atribui maior sucesso e por que você atribui maior sucesso? 

 

Suzana Azevedo:_ olhe, de todos os lugares aonde eu trabalhei, eu não diria sucesso, eu diria o que 

mais me satisfaz é trabalhar reforçando aquela preocupação com a sustentabilidade. Hoje, o 

L+ é feito numa receita totalmente sustentável. Até a água é feita uma limpeza nela com 

aguapé, até o aglutinante é provindo dos cactos, porque eu to numa região que favoreceu isso 

e porque não houve resistência. Em Ponta de Pedras, elas não entenderam inicialmente razão 

do trabalho mas foi produtivo ainda porque foi onde mais eu trabalhei, onde mais tempo eu 

fiquei. 

 

Entrevistador2(a):_em relação à produção, em que espaços você acha que ele foi melhor resolvido em 

termos de produção?  

 

Suzana Azevedo:_bem, lá em Ponta de Pedras, eu tive dois pontos altos, que foram os colares, aqueles 

até... o mais simples deles, foram contemplados com dois aspectos, o primeiro era o próprio 

L+, e junto com a coisa do médium, que não me adianta, eu não me dissocio do meu trabalho, 

era uma paleta de cores que a gente estudava, por isso que a gente mudou pra lá. E a gente 

associou àquele trabalhinho, que os meninos homens não queriam ser parte da produção do 

papel, mas eles queriam fazer a cordinha que fizesse o acabamento do colar. Então, eles faziam, 

a exemplo daquelas coisinhas trançadas que se faz com plástico, que faz pulseirinha, que se 

vendem em feira, eles fizeram aquele trabalhinho. Os meninos, meninos, homens, que eram 

poucos, uns três ou quatro.  

  

Entrevistador2(a):_mas é exatamente isso, nesse você... 
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Suzana Azevedo:_nesse eu foquei a qualidade, o colar e o caju. O caju, com uma resistência grande, 

pela cor diferente, né, ele não é um... ele não retrata, eu não tenho um trabalho realista. O 

colar era uma paleta de cores que eu queria treinar, e o caju era uma questão de, vamos dizer 

assim, sair do formato antigo, vir pra uma coisa muito mais real que era o artefato em si, a 

potência que ele tem. Além disso, não mofa. 

 

Entrevistador2(a):_ não mofa, é impressionante. A forma é bonita e o material fica bonito e não mofa 

mesmo no espaço úmido. 

 

Suzana Azevedo:_ então, veja, quando eu qualifiquei esse L+ na forma de um caju extremamente 

grande, que eu já tava pensando no mercado, extremamente, vamos dizer assim, atípico na 

sua paleta de cor, eu faço caju marrom, eu faço caju preto gerando o estranhamento delas, 

porque queria fazer caju pequeno. 

 

Suzana Azevedo:_ oh, Ana, depois que eu saí de Ponta de Pedras, que produtos vocês fizeram? 

 

Entrevistador2(a):_ luminária. 

 

Suzana Azevedo:_ mas vende bem? 

 

Entrevistador2(a):_ a luminária vende bem. 

 

Entrevistador3(a):_ quando ela faz e tem feira, ela vende bem, gera pedido, e os cajus continuam 

vendendo. E também tem os colares geométricos, que também teve uma aceitação boa. E 

também vende quando se faz. 

 

Suzana Azevedo:_Os produtos falaram sozinhos. Triste do artista que tem que falar pra expor seu 

trabalho. Se ele próprio falar por ele, então você não é artista. O caju ficou, o colar ficou... 

 

Suzana Azevedo:_ ... por exemplo, se aquelas flores, que eu e Carol tentamos , se elas tivessem posto 

fundo naquelas flores, Cristina Ribeiro me arrumou sacos e sacos de tecidos, se lembra disso? 

Aquelas flores tinham dado, Ana, e era pano de toda qualidade, porque tinha de dourado, tinha 

de brocado, tinha de voil, tinha liso, colorido, preto e branco, do jeito que você quisesse, de 

todo jeito. Eu, por exemplo, rasgo um pedaço de pano que sobrou, rasgou, dou três nós e vou-

me embora pra rua desse jeito e o povo na arranca do meu pescoço porque eu não deixo. É 

uma questão de você simplificar, não precisa fazer muito... 

 

Entrevistador(a):_ Susana, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a origem desses materiais, 

que a primeira vez que eu vi, eu achava que fosse papel, mas papel em si você trabalha muito 

pouco. Você falava muito das rasgas de cimento. Era teu xodó, vamos dizer assim, né? 

 

Suzana Azevedo:_ Eu usei rasga de cimento é porque é o mais fácil de encontrar. Não tem um lixo de 

interior que não tenha um saco de cimento rasgado, que alguém ta fazendo sempre uma 

reforma, uma tampa da fossa, um não sei o que... 

  

Entrevistador(a):_ é um papel que não se recicla nos caminhos tradicionais? 

 

Entrevistador(a):_ justamente pelo sujo do cimento ele não se incorpora na reciclagem. 
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Suzana Azevedo:_ mas ele é de uma fibra muito nobre, deveriam reciclar, por que não recicla eu não 

sei. 

 

Entrevistador2(a):_ não é por causa do papel, é pelo resíduo do cimento. 

 

Entrevistador(a):_ o tanto que se teria que lavar, processar e tal pra tirar não compensaria... 

 

Suzana Azevedo:_ o que eu sempre usei ali é o que elas mesmo sabem, elas sabem o que cataram e 

elas sabem o que é, era caixa de papelão, era aquelas caixinhas de ovo, de maçã, aquelas 

roxinhas, que até se não quisesse botar tingimento, não precisava... 

 

Entrevistador(a):_mas por que isso e não o papel de... 

 

Suzana Azevedo:_ papel branco? 

 

Entrevistador(a):_ ou que seja, se jornal, reciclado ou coisa do tipo. 

 

Suzana Azevedo:_olhe, de jornal, eu vou lhe dizer, nunca me interessei por fazer de jornal, porque 

primeiro que tudo, jornal, muita gente já trabalha com jornal. Segundo, o jornal é muito poroso, 

e como digo eu a vocês isso não era um artefato de artesania, isso era um conceito para o meu 

suporte e o meu médium não iria responder bem a uma coisa tão porosa quanto um papel de 

jornal, entendeu? Agora, papel branco, não. Papel branco pode ser usado. Pode ser usado, não 

tem importância nenhuma, é que não vou pros escritórios pedir danação de papel e ninguém 

acha pilhas e pilhas de papel branco no lixo. O que a gente acha no lixo é isso que eu to lhe 

dizendo e na verdade eu fui pra o lixo pela, vamos dizer assim, função daqueles papéis, que 

todos eram contentores, né? Contentores de cimento, contentores de caixas dos mais diversos 

produtos que se vende nos supermercados, contentores de uvas, contentores de ovos, enfim, 

eles têm uma função de caixa, uma função de armazenar, uma função de guardar, de conter, e 

essa função de guardar e de conter eu acho muito interessante porque eu reforço a minha 

parte subjetiva que ta contida nessas expressões que eu trabalho, que é a memória. Porque, 

na verdade, eu acho que a vida nada mais é do que somente única e exclusivamente a memória.  

  

Entrevistador(a):_ o entendimento hoje em dia é que o lixo, pela lei dos sólidos, pela questão 

ambiental, pela questão de valorização de marcas, das marcas que utilizam tem significados 

variados... 

 

Suzana Azevedo:_ pela questão que a gente já acabou com tudo e agora vai ter que reacabar... 

 

Entrevistador(a):_ o custo de extrair do zero é muito maior do que o custo de reprocessar, então o 

alumínio é uma coisa que... quem quiser usar alumínio no artesanato hoje ta difícil, porque o 

que se paga por alumínio pra reprocessamento é muito mais competitivo pro catador do que 

um artista que a gente falou da... Thiana, que fez o Galo da Madrugada de... 

 

Suzana Azevedo:_ ah, sei, todo de latinha.  

 

Entrevistador(a):_ela teve que fazer toda uma mobilização com catadores pra poder conseguir as latas, 

do tamanho que ela queria, da cor que ela queria, que tinha que ser da Skol, que tava 

patrocinando e tal, e ainda assim a lata tinha que ta inteira, porque o pessoal geralmente 
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decompõe pra economizar espaço, e pra vender pra ela por um preço que ela pudesse bancar 

a produção, porque senão... porque normalmente a latinha amassada de qualquer marca se 

paga muito bem em termo de mercado. Então, o alumínio tem uma competição muito grande. 

O papel não chega nesse nível, a disputa pelo papel, na verdade, você ta usando uma coisa que 

não ta sendo, não se tem interesse por ela. 

 

Suzana Azevedo:_ o que eu uso até hoje é isso, porque, na verdade, eu não tive uma produção em 

larga escala ainda. Até porque o meu foco não era esse. Alguém que se interesse por isso e que 

tenha tido esse aprendizado poderá ter um dia. De repente um desse pessoal aí que a gente 

treinou, não só em pontas de pedra como em outros locais, pode ser que eles despertem pra 

isso e vão fazer, mas por ora... 

 

Entrevistador(a):_ Susana, acho que temos uma boa entrevista agora vamos analisar os discursos para 

um melhor entendimento dos contextos. Obrigado pela contribuição. 

 

Suzana Azevedo: Foi um prazer ter vocês aqui. Estou a disposição. 

 

Fim da Entrevista. 
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6.3.5. Transcrição da entrevista com Thiana Santos 

 

Entrevistador(a):_deixa eu explicar um pouco o motivo do teu convite. Aqui, o no grupo nosso tem um 

projeto de pesquisa com o Funcultura, que é análise da cadeia de produção do artesanato. A 

gente já vem fazendo essa pesquisa há dois anos, agora a gente ta na terceira fase. Então é 

uma pesquisa onde a gente analisa a cadeia de produção completa, só que o enfoque que a 

gente utiliza é um enfoque mais de estudos culturais. Então a gente vê o fluxo da cadeia de 

produção do artesanato, mas a gente dá muita ênfase aos aspectos simbólicos do artesanato. 

Dá o aspecto material também, mas também o simbólico. Então, essa pesquisa começou na 

primeira etapa, a gente analisou duas comunidades, uma de produção cerâmica e outra de 

trançados. 

 

Thiana Santos:_a cerâmica é a cerâmica do Cabo? 

 

Entrevistador(a):_foi. A gente trabalhou na cerâmica do Cabo e nos trançados lá de Goiana. 

E o foco dessa pesquisa era usar matérias-primas de origem natural em grupos que tinham... 

reconhecimento, renome e tal, eram grupos que eram Top 100, que usavam matérias-primas 

naturais, limitações de sazonalidade, todas essas coisas de matéria-prima natural. No segundo 

ano a gente trabalhou com matérias-primas de origem industrial, com grupos também que 

eram reconhecidos, que tinham premiação ou outro tipo de reconhecimento. E aí trabalhamos 

com a tapeçaria Timbi, Camaragibe, e com um grupo de crochê lá em Macaparana. Essas duas 

fases ta concluído. Agora, esse ano tem a pesquisa, que a gente ta chamando terceira etapa. 

Então a gente ta analisando matérias-primas de reciclados. Então, definiu-se um reciclado lá 

na área de São José da Coroa Grande, em cooperativa, e um outro de papel em Goiana, que é 

um grupo que a gente já conhece, que é o de Suzana, que já fez, inclusive, trabalho conosco. 

Então, a gente vem chamando pessoas que têm expertise nessas áreas pra nos dar alguns 

inputs, pelos menos insights pra ir alimentando a nossa área, o nosso pensamento e o nosso 

trabalho. Esse é o objeto de lhe chamar aqui, lhe convidar. Tenho muito prazer que você esteja 

aqui. 

 

Thiana Santos:_ brigada pelo convite, né, espero poder colaborar. Não sei exatamente dentro dessa 

área de pesquisa... mas é a pesquisa para o desenvolvimento do produto? 

 

Entrevistador(a):_ na realidade, a gente estuda desde a matéria-prima até o produto na mão do 

consumidor, como é que ele frui e manda o resultado dessa fruição. Então, a nós interessa 

muito o produto, como você faz, né, porque a gente identificou você como uma produtora do 

produto com valor agregado. Porque o foco do nosso estudo na cadeia é fazer essa 

desmaterialização do produto, puxando esses valores simbólicos dele, realçando pra agregar 

valor ao produto. E aí, na investigação que a gente fez, nas pessoas que mexem com o reciclado, 

né, você foi identificada com uma pessoa que traz um produto com muito valor agregado. 

Então, esse é o enfoque.  

 

Thiana Santos:_ brigada. Tem dez anos que eu trabalho dentro dessa área, de desenvolvimento do 

produto. Comecei com as sementes, que também é um descarte, né, só que um descarte 

natural. Janete Costa foi a primeira pessoa que me deu oportunidade de mostrar esse trabalho 

na FENEARTE, isso em 2004, essa parte do trabalho com o descarte das sementes. E foi lá 

também que eu tive a primeira peça exposta, uma luminária que eu faço ela até hoje, também 

em 2006, na FENEARTE. Então... Janete tinha sempre essa visão à frente das coisas e foi a 

pessoa que me abriu as portas pra que eu mostrasse esse trabalho. E de lá pra cá, eu não parei 
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de descobrir, né? Com as sementes eu sempre gostei de fazer essa coisa da transformação, de 

transformar o material em outro produto. E com a pet, surgiu a história com a minha filha, que 

trabalhava como assistente social, e trouxe pra casa essa conversa, essa reflexão sobre o 

consumo consciente e foi a partir daí que eu passei a olhar pro lixo de outra forma. E aí eu vejo 

que a pet, o plástico em si, a garrafa pet, eu realmente consigo desconstruir, porque ela deixa 

de ser uma garrafa e passa a ser outro produto. E eu tenho um desafio maior ainda, que eu me 

coloquei, que é de não usar tinta, cola, verniz, nenhum tipo de produto que interrompa o ciclo 

da reciclagem. Eu sou, assim, muito rígida com relação a isso. Aí me fez descobrir a questão das 

texturas, de você lixar, fazer experiência com diversos tipos de lixa, que pode ser à mão, pode 

ser com a máquina. Com a máquina fica um trabalho mais perfeito, né? E você dar a cor a partir 

da conjunção com o tecido, com retalho ou, no caso da luminária, com a luz, e realmente não 

interrompeu o ciclo da reciclagem. Eu digo sempre que eu trabalho com a reutilização do 

material. No caso a pet é a minha especialidade. Mas eu desenvolvo produtos também com 

outros materiais. E aí o pessoal diz: [“_ah, você trabalha com reciclagem?”]. Eu digo: [“_não, 

eu trabalho com a reutilização”], que é o segundo R dos três Rs, e possibilitando ainda que o 

produto seja reciclado. Porque a pet, se você não altera a matéria-prima natural dela, botando 

cola, verniz ou qualquer outro produto, ela continua pura, vamos dizer, em termos de material, 

como uma peça dessa aqui, ou mais, se dizer, assim, as luminárias, as grandes peças pra 

decoração, que isso preocupa mais na questão do descarte. Então, o meu material, hoje em dia 

eu alugo, e muitas vezes ele volta pro atelier, e quando ele ta numa fase, assim, muito 

desgastada, eu faço a doação para o catador, que pode prensar e vender pra uma recicladora. 

Então, assim, nesse ponto, eu acho que eu posso colaborar, de identificar dentro dessa 

comunidade, das comunidades que trabalham com a reutilização, de passar esses conceitos e 

de ir em busca dessa questão da identidade cultura, né, que eu acho que pra um produto é 

muito importante você fazer esse resgate, que muitas vezes ta ali na cara delas e elas não 

conseguem identificar, que já é tão comum pra elas, né... 

 

Thiana Santos:_ Eu tive uma vez uma experiência, junto com Bete Paes, no interior da Paraíba... não 

lembro o nome do lugar. Mas era, assim, bem sertão, uma área que só tinha cactos, e era um 

pessoal que trabalhava com tapeçaria. E qual era os desenhos que esse pessoal da tapeçaria 

fazia? Flores. Que o pessoal de artesanato ta acostumado a comprar a revista do “Faça Você 

Mesmo”, “Faça Fácil” e pega aqueles desenhos, que vira um desenho universal. Que as flores 

que eles tavam trabalhando não tinham nenhuma identidade com a área dela, né? Com 

Nordeste, com a Paraíba, muito menos com a área delas que tinha lugares, assim, belíssimos, 

e identidades muito interessantes de se colocar. Aí eu sugeri pra Bete: [“_vamo fazer... dentro 

dessas visitas que a gente for, vamos fazer uma aula dentro de um sítio, dentro de um lugar 

que a gente possa visualizar e fotografar”]. E aí a gente fotografou as flores de cactos, os 

próprios cactos, os bodes, né? E o interessante era a resistência da maioria das pessoas, de 

dizer: [“_mas meu pai me obrigava a cortar o cacto e eu odeio o cacto, ele me obrigava a cortar 

pra dar ao gado e isso me machucava, eu tenho recordações péssimas com relação a isso”]. 

Então, assim, a dificuldade de você entender... 

 

Thiana Santos:_ até a resistência, né? Mas hoje em dia Bete, eu encontrei com ela na FENEARTE, e ela 

disse: [“_olhe, o pessoal de lá ta fazendo ainda os bodinhos...”], porque a gente teve que 

ensinar pra eles comprar aquelas telas quadriculadas e ensinar pra eles como fazer a marcação 

do ponto a partir do desenho. Foi todo um trabalho de pesquisa, de levar amostras, algumas 

referências de desenho, teve uma que se propôs a fazer o desenho. Então, é um trabalho que 

tem que ter uma certa continuidade, né, e realmente trabalhar com esse pessoal. Eles têm 

alguma resistência, né, no mudar, é mais fácil pra eles comprar a revista e copiar uma ideia que 
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já ta ali pronta, do que eles mesmos irem atrás dessa identidade, né? É um trabalho que exige, 

realmente, dedicação. Eu acho que é sempre interessante ter oficinas de criação, de abertura 

do olhar, uma coisa, assim, que estimule eles a ir em busca dessa identidade e que essa 

descoberta seja eles mesmos que façam, porque muitas vezes quando você traz isso já pronto 

e diz: [“_é isso!”] 

 

Entrevistador(a):_ ele não absorve. 

 

Thiana Santos:_né? Não absorve, teoriza, não se apropria. Então, seria, assim, o caminho, a 

metodologia que eu geralmente procuro. 

  

Entrevistador(a):_ você trabalhou com algumas variações de artesanato e artes plásticas. No foco de 

hoje, dos reciclados, você trabalha só com pet ou tem outro material de origem de descarte 

que você trabalha? 

 

Thiana Santos:_olhe, já fiz alguns produtos com lona, mas poucos, lona de banner, de impressos, que 

é também um material que existe em abundância e que também leva muito tempo pra se 

decompor. E com as latas de alumínio. Eu também já fiz algumas coisas, algumas decorações, 

não sei se vocês viram o galo, o galo de latas, que foi o principal trabalho que eu fiz e o primeiro. 

 

Entrevistador(a):_ eu não sabia que tinha sido você. 

 

Thiana Santos:_não sabia? O galo de 15m, da Skol. Isso foi um grande desafio, porque eu nunca tinha 

trabalhado com a lata, todo o material eu tive que fazer a pesquisa... 

 

Entrevistador(a)3:_ nem naquela escala? 

 

Thiana Santos:_ nem naquela escala. Foi a primeira vez que eu fiz com uma escala daquela. E eu levei 

10 dias matutando: [“_meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso?”], e finalmente... 

 

Entrevistador(a):_ele se desfez ou ele existe em algum lugar?  

 

Thiana Santos:_ não, ele se desfez. Ele se desfez. 

 

Entrevistador(a):_ foi reciclado todinho, né?  

 

Thiana Santos:_ foi. Foi doado aos catadores novamente. O pessoal da Skol, na realidade, eles queriam, 

depois que viram pronto, porque eu acho que eles não esperavam que tivesse o resultado que 

ficou, né? Eles queriam transferir pra outro lugar, mas ele não foi concebido para fazer isso. Se 

a gente tivesse sabendo que seria uma coisa pra durar mais tempo, teria... 

 

Entrevistador(a) :_modularizado... 

 

Thiana Santos:_ exatamente, feito em módulos, teria colocado algum tipo de verniz, uma coisa que 

pudesse... porque eu usei a tela de galinheiro pra fazer o suporte das latinhas. Então eu poderia 

ter estudado outro material que fosse mais resistente. Enfim, ele não foi realmente concebido 

pra isso. Mas eu consegui convencer a doar novamente aos catadores. Então eles tiveram uma 

dupla renda, porque a gente comprou as latas aos catadores e doamos a eles ao final. Foi muito 

legal esse ciclo, né? Eu acho que esse ciclo da reciclagem, da reutilização, desse conceito, a 
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gente tem que tentar colocar não só na questão do material, mas de toda uma cadeia de 

produção. 

 

Entrevistador(a):_ esses catadores que você cita são de cooperativa? 

 

Thiana Santos:_são de várias cooperativas. 

  

Entrevistador(a):_mas são da RMR ou são do interior? 

 

Thiana Santos:_ não, tem... acho que Moreno é região metropolitana, né? 

 

Entrevistador(a):_ é. 

 

Thiana Santos:_ eu tenho uma pessoa que é meu parceiro há muito tempo, o nome dele é Antônio, e 

ele já trabalhou com uma ONG ali naquela área do Imip, não sei qual é... 

 

Entrevistador(a):_ Coelhos. 

 

Thiana Santos:_ nos Coelhos. Ele trabalhou muitos anos com essa área de ONGs e com a reciclagem. E 

aí ele conhece muitas associações. E eu ligo pra ele: [“_seu Antônio, eu preciso de 15 mil 

garrafas de 2l de Coca-Cola”]. Aí ele faz a coleta nas várias associações. O pessoal a princípio 

teve uma resistência muito grande, porque a garrafa inteira ocupa muito espaço. Geralmente 

nos galpões, quando o pessoal recebe, elas querem logo prensar pra fazer os fardos e ir 

desocupando lugar. Então, no caso, quando eu preciso de um volume grande, né, que 

geralmente os projetos maiores exigem isso, e as garrafas não podem estar muito danificadas, 

porque senão eu não consigo fazer o trabalho. Então, tem uma pré-seleção, e ele faz tudo isso 

pra mim e me entrega no atelier lavada, entre aspas, porque eu preciso sempre fazer a 

higienização melhor, mas eu pago 0,50 por cada garrafa, independente do tamanho. É um valor 

alto, acima do padrão. 

 

Entrevistador(a):_ com certeza, não chega nem... 

 

Thiana Santos:_ né? Mas, pelo trabalho que seu Antônio faz, de fazer a coleta em cada lugar, de me 

levar na porta, selecionar o que eu quero, eu acho que super vale... 

 

Thiana Santos:_... ele é realmente meu parceiro. Nesse do galo, ele não conseguiu fazer a entrega toda, 

que eu precisava de 37 mil, ele não conseguiu me entregar. 

  

Entrevistador(a):_e tinha que ser da Skol, né? 

 

Thiana Santos:_tudo da Skol. 

 

Thiana Santos:_ era amarela e branca. A maioria do corpo era branca e as asas, o detalhe da asa é que 

era amarelo. Tudo era Skol, não podia ter uma Brahma no meio, não podia ter, tinha que ser 

tudo da Skol. Aí eu tive que encontrar outros fornecedores pra me ajudar nessa coleta aí de 

latas. Mas é isso... 

 

Entrevistador(a):_ eu fiquei pensando, nessa... se você não tivesse seu Antônio, qual seria a opção de... 

teria como fazer um trabalho como o seu? Você tem que ter... você tem que criar essa cadeia... 
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Thiana Santos:_ eu tenho que ter essa cadeia. Tem que ter uma pessoa como ele. Se não for ele, uma 

outra pessoa que assumisse isso, porque pra mim a logística de ter que ter um carro adequado, 

com os bags grandes, e coletar isso em cada associação... 

 

Entrevistador(a):_o teu trabalho demanda um produto de reciclagem que não é o formato padrão do 

catador... você não pega latinha de alumínio e vai derreter pra fazer uma fundição. Você vai 

precisar da latinha inteira, pra poder deformar da forma que você precisa pra fazer a... 

 

Thiana Santos:_exato. Nesse trabalho específico do galo, eu tive que, inclusive, contar com o apoio de 

três associações que faziam o corte da lata prévio, pra quando chegar no atelier a tampa, o 

fundo e o meio, separados, desmembrados, porque eu ia usar... sempre nos projetos que faço, 

eu procuro usar o material... otimizar o uso dele por inteiro. Então, no caso do galo, a tampinha 

fez o detalhe da crista, né, fez o detalhe do bico, pra dar a diferença de cores. Nada tava pintado 

ali, era todo na cor do seu material. Assim como os projetos que eu uso as garrafas, né? O 

projeto de Gramado também. Eu desenvolvi um produto que usava o fundo da garrafa, 

desenvolvi outro que usava só a flor, a parte do bico transformado numa flor e o meio no outro. 

Então eu sempre procuro ter esse foco. Nem sempre dá pra fazer isso, mas o que sobra eu 

guardo para aproveitar em outros projetos, enfim... ou, se não me serve, eu doou pros 

catadores, né? Porque eu acho que eu tenho que ter uma responsabilidade com o descarte que 

eu produzo, né, porque eu to pegando um descarte da rua, do lixo urbano, que eu vou devolver 

ele pior ou eu vou descartar ele de qualquer forma. Eu acho que essa questão da 

responsabilidade é grande. 

 

 Entrevistador(a):_e o trabalho com pet, que teve o trabalho com luminárias, com acessórios... 

 

Thiana Santos:_é, o pet... eu sempre descubro novas formas de trabalhar ele. Ele é realmente um 

material... o plástico em si, ele é um material muito versátil, né, que você consegue 

transformar... através do calor dar nova forma pra ele. Então, essa descoberta de que o calor 

transforma o material foi uma descoberta bem interessante, né? O calor da água, o calor do 

fogo, o calor do ar. Tem várias técnicas que você pode transformar isso daí. Então, eu comecei 

com os acessórios, depois as luminárias e hoje em dia com projetos maiores pra decoração e 

ambientação. Eu fiz divisórias, elementos decorativos que necessariamente não precisam ter 

iluminação, mas podem ter um foco, né, cenário pra palco. Então, tem aí, eu acho, um mercado 

bom. 

 

Entrevistador(a):_ o pet só tem transparente e verde, né? 

 

Thiana Santos:_ é. Aqui só tem isso, né? Em outros estados... é, eu me viro com essas duas cores, e o 

verde não é uma cor que eu gosto muito, mas faço alguns produtos com verde. Eu acho que o 

cristal, que é o transparente, né, através da textura eu consigo dar essa cor branca... 

 

Entrevistador(a):_que é uma opacificação, na verdade. Você dá uma pacificada nesse transparente? 

 

Entrevistador(a):_ você considera branco, mesmo? 

 

Thiana Santos:_é, eu considero um branco, né, porque ele fica branco mesmo. Fica um fosqueado, né? 

Tem algumas luminárias que dá o efeito, até, de vidro, que as pessoas chegam assim: [“_poxa, 
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pensei que fosse vidro!”]. Já falaram até do lalic, como efeito, assim, que se dá, parecendo 

vidro. Então... 

  

Thiana Santos:_esse aí tem a técnica da lixa, que é uma lixa bem suave, que eu chamo névoa... 

 

Entrevistador(a):_ pra fazer o opaco? 

 

Thiana Santos:_ pra fazer esse opaco. 

 

Entrevistador(a)3:_ é bem perolizado... 

 

Thiana Santos:_ isso tudo é cortado à mão, um a um, não existe uma forma, né? Eu até já pensei nisso, 

ter formas de corte, que facilite, mas isso tudo é cortado à mão, o tamanho do maior pra o 

menor, e tenho a queima com a vela também, que também é feito um a um, você vai 

queimando ali... 

 

Entrevistador(a):_ pra dar esse acabamento? 

 

Thiana Santos:_ pra dar esse acabamento, e... 

 

Entrevistador(a):_e pra dar um certo reforço, também, né? 

 

Thiana Santos:_ dar um certo reforço, evita que corte, porque ela é cortante, então... às vezes ele fica 

até um pouquinho queimado, né? E você vê a queima com a vela como é que é. 

 

Entrevistador(a):_ por causa da distância, né, da chama? 

 

Thiana Santos:_é, porque tem toda uma técnica aí, uma prática, né? 

  

Entrevistador(a):_e você vê, né, é um negócio que... isso é o que... acho que faz toda a diferença, 

quando você trata com reciclagem, né, ou reutilização de material. Eu tenho muita raiva 

quando eu pego e quando eu reconheço lixo. Eu gosto quando eu pego um negócio desse e 

digo: eu não reconheço o lixo.  

 

Entrevistador(a):_Thiana, como é teu processo de criação? Como você começa a desenvolver as tuas 

peças? Como é que funciona isso? 

 

Thiana Santos:_ olha, eu costumo dizer que eu gosto de brincar com a garrafa, né? Então, eu acho que 

muitas coisas que eu descobri foi exatamente pegar a garrafa, cortar, experimentar as 

ferramentas. Mas, assim, o desenvolvimento de produto meu, ele não é a partir de um 

desenho, né, tipo assim: vou desenhar e vou reproduzir isso a partir do desenho. É sempre 

pelas experiências com a própria pet e a demanda. Eu muitas vezes, assim, nunca tinha 

imaginado fazer um galo de latas. Quando veio a demanda de um pessoal de Salvador, que 

ligou e perguntou: [“_você faz uma escultura de 15m toda feita de lata em homenagem ao Galo 

da Madrugada? É um galo”]. E eu fiquei, né... [“_faço? Não faço?”] 

 

Entrevistador(a):_ e esse projeto de encomenda é o mais usual ou o mais esporádico? 
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Thiana Santos:_ acho que é o mais usual... de encomenda, de chegar um desafio... ah, Belise queria 

fazer o casamento dela, ela foi palestrante do Ted também, viu a minha apresentação no Ted 

e veio me perguntar se eu não faria a decoração do casamento dela. Eu digo: [“_faço”]... 

 

Entrevistador(a)3:_ você é movida por desafios... 

 

Thiana Santos:_ por desafios. Eu acho que é por aí. E tem sempre. Acho que ta sempre surgindo os 

desafios, né? Então eu acho que é a minha mola, vamos dizer, propulsora, de desenvolver os 

projetos. Aí, os acessórios e as luminárias, muitas vezes eu to pesquisando na internet ou eu 

vejo uma referência e aí eu digo: [“_não, isso aqui eu poderia tentar reproduzir com a pet, né, 

fazer uma releitura de algum trabalho”]... Eu acho que é essa questão de você ta sempre com 

um olhar apurado, tentando ver além. Eu costumo dizer que a garrafa pra mim não é uma 

garrafa. Ela é várias outras coisas, né? 

 

Entrevistador(a):_ ela é seu insumo, né? 

 

Thiana Santos:_ é. Então... a garrafa assim como outro material, mas a garrafa é o meu... 

 

Entrevistador(a):_é emblemática... 

 

Entrevistador(a):_ até porque, pela natureza, a função dela é muito explícita, né? 

 

Thiana Santos:_é. 

  

Entrevistador(a):_voltando a parte que você falou, de serralheiro, marceneiro, mas com a mão na 

matéria-prima principal, quantas pessoas te ajudam? 

 

Thiana Santos:_ depende do projeto. O pessoal trabalha comigo por produção. Então, no caso do galo, 

mesmo, eu tinha trinta pessoas no atelier. 

 

Entrevistador(a):_na linha de produção foi assim, com as latas? 

 

Thiana Santos:_ na linha de produção, com as latas. 

 

Entrevistador(a):_ e me diga uma coisa, você precisa treinar esse pessoal? Essa mão de obra que 

trabalha com pet, ela pode ser qualquer ou ela precisa de um treinamento específico? 

 

Thiana Santos:_ não, acho que precisa de um treinamento, né? Geralmente lá no atelier eu tenho o 

pessoal... tem gente que ta comigo já há 7 anos. Tem gente que ta comigo há bastante tempo. 

Então... mas sempre que a gente precisa chamar novas pessoas, essas pessoas ficam mais na 

parte da lavagem, as poucos vão sendo experimentadas. A gente faz geralmente um rodízio 

entre essas pessoas. Muitas vezes as pessoas têm mais habilidade pra mexer com a máquina, 

outra tem mais habilidade pra cortar, então você vai descobrindo. Eu tenho o pessoal da 

coordenação, que é quem ta comigo há mais tempo e tem o olhar, né, porque você tem que 

ter o olhar pra saber identificar essas diferenças, especificidades de cada um, então eu acho 

que quando a gente trabalha em grupo, a gente tem que ter sempre esse olhar de quem tem 

mais habilidade pra alguma coisa. É um trabalho repetitivo, de certa forma, principalmente 

quando se tem um trabalho grande. Então eu sempre tenho a preocupação com o material de 

segurança, de máscara, no caso do trabalho da lixa, quem ta trabalhando diretamente com a 
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lixa, de ter luvas apropriadas, avental e tudo, de dar esse suporte e de fazer o rodizio, porque 

muitas vezes quem ta ali no corte, na tesoura... o pessoal faz calo, bota o esparadrapo e tudo 

pra proteger, a gente tem sempre que ta fazendo o rodízio pra não cansar, porque esses 

trabalhos grandes é sempre um volume muito grande de coisa. 

 

Entrevistador(a):_ essas pessoas se identificam como? Artesão, artistas... 

 

Thiana Santos:_ são artesãs, são ajudantes de produção. Eu tenho uma necessidade, assim, grande de 

pessoas. Pessoas que já trabalharam... é um grupo de mulheres, todas as pessoas que 

trabalham comigo são mulheres de uma comunidade, de uma localidade de São Lourenço, 

porque começou com uma pessoa e aí uma foi chamando a outra, chamou parente, chamou 

não sei o que, então hoje em dia todas se conhecem, porque trabalham ali na mesma 

comunidade, isso de alguma forma acho que facilita. 

 

Entrevistador(a):_Thiana, esse mote que você utiliza de ressignificar a garrafa pet, transformando 

nesses artefatos artesanais, inovativos e sofisticados, como é que as pessoas reconhecem o 

valor agregado? Em outras palavras, como é que você dimensiona isso e como é que você fixa 

o preço das suas peças? 

 

Thiana Santos:_pois é, essa questão do preço é uma questão que eu não abro mão. E aí... não vendo, 

certo, se for o caso. Não vendo, porque eu não vou vender, como teve uma moça lá, que até 

quis... se inscreveu pra fazer oficina comigo e achava super caro eu ta cobrando 30 reais num 

colar de mola, que é um colar todo... [“_é um absurdo. Como é que você pega... é uma garrafa 

do lixo! E você transforma isso aqui e você ta cobrando30 reais? Como é que você...”]... é como 

se dissesse assim: [“_quem é você?”]. Aí outra vez ela passou, acho que ela era de lá de 

FENEARTE... ela passou de novo, eu não tava, aí ela perguntou à menina que tava lá, Dionete: 

[“_o colar pet mola já baixou?”]. Aí Dionete disse: [“_baixou. Eu tirei daqui de cima, to botando 

aqui embaixo”]. Ainda tirou onda com ela, né? Aí ela disse: [“_pois olhe, eu vou me inscrever, 

vou pagar duzentos reais pra fazer o curso e vou fazer e vou vender por dez reais esse colar”]. 

Como se dissesse assim: [“_vou fazer igual e vou vender e a pulseira eu vendo por três”]. A 

pulseira eu acho que eu tava cobrando nove ou quinze, sei lá, e ela disse: [“_vou vender por 

três”]. Infelizmente, é essa a mentalidade. Eu tive uma outra pessoa que é professora, que dá 

oficina, que já trabalha com isso e que veio questionar o preço. Aí até que eu fiz um papelzinho 

pra explicar: [“_você sabia que o material utilizado aqui é comprado a catadores? Você sabia 

que tem um grupo de mulheres...”], porque eu pago o que eu considero justo, por produção. 

Pra desenvolver uma luminária como essa, que foi uma luminária premiada na bienal do design, 

eu uso 120 garrafas pra fazer essa peça, eu preciso de 120 garrafas pra fazer uma peça dessa. 

Uma pessoa sozinha leva 3 dias pra fazer ela, porque tem todo o processo de lixar, de cortar, 

de furar, de montar... tudo é manual, tudo é cortado à mão, é tudo... então as pessoas ainda 

não entenderam o que é que ta agregado dentro desse custo, além do desenvolvimento meu, 

da criação, de tudo, então eu não vou vender uma pulseira a três reais. Ela vá vender na 

feirinha, lá em Camaragibe, poder ser, mas eu não vou. Então eu prefiro não vender. Eu tenho 

minhas peças no Mamam... 

 

Entrevistador(a):_Foi ótimo, agradecemos pela entrevista. 

 

Entrevistador(a):_foi bom conhecer vocês 

 

Fim da Entrevista.  
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6.3.6. Conteúdo da apresentação de validação utilizada nas oficinas 

Este apêndice exibe o conteúdo da apresentação utilizada como suporte nas oficinas para análise dos 
resultados e validação das informações coletadas nas comunidades pesquisadas. 
 



Oficina de Análise do Resultado da Pesquisa

Projeto “MODELO DE ANÁLISE DA CADEIA PRODUTIVA DO ARTESANATO – FASE III”

PROJETO CULTURAL 1703/14

PRODUTOR CULTURAL: TIBÉRIO TABOSA



Pesquisadores Sênior
Tibério César Macêdo Tabosa
Virginia Pereira Cavalcanti

Pesquisadores Júnior
Erimar José Dias e Cordeiro
Vinícius Simões Botelho
Ana Carolina dos Reis Silva
Danyelle Marques

Colaboradores
Ana Maria de Andrade
Felipe Soares
Mariana Souza Melo

Equipe de Pesquisa



Geral
Testar a aplicabilidade do modelo de análise da cadeia 
produtiva do artesanato, desenvolvido no projeto 
“Modelo de análise da cadeia produtiva do artesanato 
- fase I” (edital Funcultura 2011/2012) e redesenhado 
no projeto “Modelo de análise da cadeia produtiva do 
artesanato - fase II” (edital Funcultura 2012/2013), 
dentro da visão da economia criativa, a partir do seu 
confronto com as cadeias produtivas das comunidades 
produtoras Mata Vida – Ponta de Pedras/ Goiana e 
ASAS – Associação dos Artesãos Solidários de São José 
da Coroa Grande/ PE, considerando parâmetros de 
sustentabilidade social, ambiental e cultural visando 
agregação de valor e consumo dos produtos.

Específicos
• Reconhecer as cadeias produtivas das comunidades 

produtoras de artesanato Mata Vida – Ponta de Pedras/ 
Goiana e ASAS – Associação dos Artesãos Solidários de 
São José da Coroa Grande/ PE, mapeando os processos, os 
fluxos e os agentes atuantes desde a obtenção da matéria 
prima até a disseminação e comercialização das peças;

• Aplicar o modelo de análise da cadeia produtiva do 
artesanato com as cadeias produtivas das comunidades 
produtoras Mata Vida – Ponta de Pedras/ Goiana e ASAS –
Associação dos Artesãos Solidários de São José da Coroa 
Grande/ PE, identificando aderências e/ ou divergências;

• Reavaliar e definir o formato final do modelo de análise de 
cadeia produtiva com base nos conceitos da economia da 
criativa passível de aplicação ao segmento do artesanato.  

Objetivos da Pesquisa



Metodologia da pesquisa
1. Em primeira instância utilizamos o Método Dialético considerando que as praticas, valores, saberes e fazeres dos 
atores sociais envolvidos direta ou indiretamente ao longo da cadeia de produção/ consumo do artefato cultural não 
podem ser considerados de forma isolada, descontextualizadas de suas condicionantes históricas, políticas, econômicas e 
sociais.

2. Em segunda instância, dada à especificidade da pesquisa, utilizamos o Método Comparativo que busca ressaltar 
similaridades, divergências e diferenças entre os fenômenos observados ao longo das diversas fases da pesquisa.

3. Em terceira instância para lidar com uma complexa variedade de evidências caracterizadas por documentos, artefatos 
culturais, imagens, entrevistas e observações e reconhecendo que os fenômenos estão associados a eventos 
contemporâneos utilizamos como instrumento para a compreensão da “realidade” o Estudo de Caso.



Fase 1
Definição do Modelo de Pesquisa baseado em protocolos•

Identificação de Matérias• -primas
Processos Produtivos•

Acesso a Mercado•

Unidades de pesquisa•

Matérias• -primas naturais
Grupos premiados pelo Top• 100 Sebrae de Artesanato
Apoiadas pelo Laboratório O Imaginário•

Avanços da Pesquisa



Fase 2
• Ampliação dos protocolos

• Visão de Futuro | Cidadania e Reconhecimento

• Unidades de pesquisa
• Matérias-primas industriais
• Grupos premiados pelo Top100 Sebrae de Artesanato e Ponto de Cultura
• Apoiadas pelo Centro Pernambucano de Design

Avanços da Pesquisa



Fase 3
• Ampliação dos protocolos

• Apropriação dos conceitos:
• Redes
• Diversidade Cultural
• Proposta Única de Vendas

• Unidades de pesquisa
• Matérias-primas recicláveis
• Grupos premiados pelo Top100 Sebrae de Artesanato e Talentos do Brasil Rural
• Apoiadas pelo Laboratório O Imaginário e Centro Pernambucano de Design

Avanços da Pesquisa



Processo de Construção Coletiva

Preparação
• Identificação de dados da localidade e do grupo produtivo
• Pesquisa Bibliográfica
• Entrevistas com pessoas associadas ao grupo
• Entrevistas com especialistas

Vivência
• Visitas a campo
• Encontro coletivo com os artesãos
• Memória oral do grupo 
• Coleta de documentos
• Marcos históricos 

Sistematização
• Indexação da Documentação Coletada
• Compilação dos protocolos construídos
• Apresentação e validação dos resultados da pesquisa
• Entrega final do relatório de pesquisa



Estudos Fundamentais

CMD Centro Metropolitano de Diseño de Buenos Aires
• Sobre as etapas da cadeia produtiva
• Sobre a criação e apropriação de valores simbólicos
• Sobre a acesso qualificado à mercados

SEBRAE Nacional
• Regulamento da premiação Top 100 do Artesanato Brasileiro 2015.

MinC
• Regulamento do Prêmio Brasil Criativo de 2014

Novas Tendências
• A competitividade dada pela visão das cadeias produtivas
• Diversidade Cultural e Oportunidades de escolhas
• Proposta Única de Vedas



Base Conceitual
• Visão Tradicional das Cadeias de Produção /Consumo
• Economia Criativa
• Economia da Cultura
• Diversidade Cultural e Oportunidade de Escolhas.
• Artefato Cultural
• Visão de Cadeias Alternativas de Valor Simbólico.
• Hábitos de Consumo Cultural
• Produto Expandido
• Artesanato
• Design e Artesanato
• Commoditização e Descommoditização
• Criatividade e Inovação
• Conceito de Valor
• Teoria da Análise de Valor
• Agregação e apropriação de valor simbólico
• Conceito de Sustentabilidade
• Sustentabilidade social, econômica, cultural, ambiental, institucional e política.
• Proposta Única de Vendas
• Visão sobre redes/fluxos e suas implicações
• Sistematização de Experiências



O que se busca nesta análise
(conteúdos materiais e conteúdos simbólicos)

Na Cadeia Produtiva
• Obstruções/gargalos
• Vazios/espaços por ocupar
• Dessincronias
• Retrabalhos
• Transpassos/overlappings
• Desinformação
• A não-linearidade
• O sistema de apoio / Colaboração / Parcerias
• Perda de conhecimentos
• Ação em rede
• Commoditização
• A sistematização das experienciasculturais

• O entorno: política, cultura, ambiente, social, 
economia, institucional

O que se observa e registra
• Práticas
• Valores
• Saberes
• Fazeres



O que se busca nesta análise
Em uma abordagem prática baseada no cotidiano dos atores sociais envolvidos  na cadeia  de 
criação/produção/distribuição/disseminação(difusão)/consumo(fruição) dos artefatos culturais observar, analisar e registrar as 
suas práticas, saberes e fazeres.

O pressuposto é a imersão na disciplina ou interdisciplina dos estudos culturais onde se assume o importante papel da 
comunicação (1) na produção da cultura  na contemporaneidade (2) em uma rede de complexas relações sociais (3).

(1) Comunicação entendida como uma coprodução de significados no ambiente das intersubjetividades.

(2) Cultura como um modo de organização de significados e valores de uma determinada sociedade ou Cultura como uma 
rede onde atores sociais em diferentes posições de poder e em disputa de interesses tentam impor seus significados sobre 
os demais.

(3) P Ex Produção, Mercado, Construção de Identidades, Regulação, Representação, Gênero, Diversidade Cultural etc.



O que se busca nesta análise
As dinâmicas estabelecidas nos ciclos da cadeia produtiva oriunda de um setor criativo são tratadas pela abordagem da 
economia criativa onde um ato (criativo) gerador de valor simbólico é o elemento central da formação do valor agregado e da 
consequente atribuição de preço, o que resulta em riqueza cultural e econômica.

Nas pesquisas bibliográficas, nas entrevistas preparatórias e nas visitas ao campo se busca colocar o foco da análise da cadeia 
em: Obstruções “gargalos” / Vazios ou espaços por ocupar / Dessincronias / Retrabalhos / Traspassos ou overlappings / 
Desinformação / Não linearidade / O sistema de apoio / O entorno/contexto: político, cultural, ambiental, social, econômico e
institucional.



• Identificação de áreas de oportunidades de melhorias e reforço dos diferenciais competitivos;

• Apoderamento do uso dos protocolos pelo fato de terem sido desenvolvidos em conjunto com os pesquisadores;

• Recuperação da memória histórica do grupo, reforço dos laços sociais entre os integrantes e subsidio para a 
elaboração dos discursos para vendas com valor agregado.

• Disponibilização de um dossiê de informações sobre o grupo produtivo e o contexto onde atua para uso imediato 
na elaboração de projetos e pleitos dirigidos a potenciais financiadores ou apoiadores. 

Contribuições para os grupos produtores
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Referências Conceituais



Fonte: UNCTAD. Creative
Economy Report,  2010.
Traduzido pelos pesquisadores

Tradições

Artes

Mídias

Criações 
Funcionais

O  M U NDO DA  ECO NO MI A  C R I AT I VA



Contempla as dinâmicas culturais, sociais e econômicas construídas 

a partir do ciclo da criação, produção, distribuição, circulação, 

difusão(disseminação) e consumo/fruição de bens e serviços 

oriundos dos do setor criativo, cujas atividades produtivas têm  

como processo principal um ato criativo gerador de valor simbólico, 

elemento central da formação do preço, e que resulta em produção 

de riqueza cultural e econômica.

FONTE:GUILHERME, Luciana. Economia Criativa. Apresentação Básica. Ministério da Cultura, 
Brasília, Janeiro , 2012.

D E F I NI Ç Ã O D E  E C O NOMI A C R I A T I V A



Fonte: MinC –Ministério da Cultura. Plano 
da Secretaria de Economia Criativa: 
Política, Diretrizes e Ações 2011 a 2014 
com adaptações pelos pesquisadores

C I RC UI TO ECO N ÔMI CO  D O S  S E TORES  C R I AT I VOS  C U LT URAI S



PRODUTOR
FLUXO

ECONÔMICO
CONSUMIDOR

FLUXO
BENEFÍCIOS
SIMBÓLICOS

PRODUTOR CONSUMIDOR

A Economia da Cultura se dedica ao estudo dos fluxos econômicos dos produtos e 

serviços culturais (objetivos) que seguem uma dimensão paralela ao do fluxo dos 

benefícios simbólicos (subjetivos) gerados nas respectivas relações de trocas 

sociais.

Fonte: Reis, Ana Carla. Economia da 
Cultura e Desenvolvimento Sustentável : 
O Caleidoscópio da Cultura. São Paulo: 
2007

E N T ENDE NDO A  ECO NOMI A DA  C U LT URA



Fonte: Os pesquisadores

E N T ENDE NDO O  P RO DUTO A M P L I ADO



Fonte: Maramaldo, Dirceu. Análise de 
Valores. Rio de Janeiro: 1983 com 
adaptações pelos pesquisadores

I D EAL I ZAÇ ÃO D O  CO N C E I TO D E  VA LO R



Fonte: Porter, Michael E. Vantagem 
Competitiva: Rio Janeiro, 1998

F O R Ç A S  CO MP E T I T I VAS



R E D ES  E  F LUXOS



R E D ES  E  F LUXOS



C A D E I A  D E  S U ST ENTA B I L I DADE



C A D E I A  D E  U S O  D O  CO CO



Representação Bidimensional para a 
Análise da Cadeia Produtiva





Representação Tridimensional para a 
Análise da Cadeia Produtiva





Principais Observações na Cadeia



Identificação de Matérias-primas



Identificação de Matérias-primas



Identificação de Processos Produtivos



Identificação de Acesso a Mercados



Identificação de Acesso a Mercados



Identificação de Cidadania e Reconhecimento



Entrevista com o grupo



Principais Observações na Cadeia



Identificação de Matérias-primas



Identificação de Processos Produtivos



Identificação de Acesso a Mercados



Identificação de Cidadania e Reconhecimento



Entrevista com o grupo



Agradecemos às artesãs pelo 
tempo dedicado à esta pesquisa.

Que contribua na busca de seus objetivos!


