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RESUMO 
 
Este artigo apresenta os resultados preliminares de parte da pesquisa empírica desenvolvida 
pelo Laboratório de Políticas Culturais e Ambientais no Brasil do Programa de Pós-
Graduação em Ciências Sociais da Unisinos nas cidades de Olinda (PE) e Laguna (SC). O 
projeto, com verba da CAPES, tem por objetivo mapear as chamadas coletividades 
sociotécnicas, de Norte ao Sul do país, por meio de uma rede de colaboradores nos diversos 
estados brasileiros e de dois bolsistas-PNPD (Plano Nacional de Pós-Doutorado) nas áreas 
da Comunicação e da Sociologia. Neste texto, procura-se relacionar o perfil dos artesanatos 
olindense e lagunense às noções de políticas culturais na pós-modernidade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Políticas culturais; artesanato; sociabilidades; pós-modernidade; 
cotidiano 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
 
  As manifestações culturais adquirem um significado alternativo na pós-modernidade 

(ou contemporaneidade se a situarmos em relação ao que é do nosso tempo). Pelo viés 

simplesmente político, considerado aqui como de natureza racional e planejada, elas já não 

corresponderiam aos desejos coletivos, tanto por parte do grupo produtor quanto por parte 

do grupo de consumo, porque a política caiu em descrédito. O espírito é o de comunhão e o 

de interação simbólica. Sem estes dois elementos, qualquer tentativa de foco na cultura 

pode também cair no vazio. A força política (no sentido de atuante) em matéria de cultura, 

portanto, se baseia antes no imaginário do que na formulação mecânico-empirista da 

realidade (englobada no imaginário, por sua vez). O fundamento do imaginário, segundo o 

sociólogo francês Michel Maffesoli (1978), é viver nossos sonhos mais do que sonhar, e é 

nesse aspecto que atividades culturais de natureza antes orgânica do que oportunista, antes 

ontológica do que formal, estruturam o cotidiano, pelo viés do imaginário (Gilbert Durand). 

Para Durand, o imaginário é a própria realidade. Várias forças, mais ou menos 

racionalizantes, convergem no que ele chamou de “bacia semântica” (1998). 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação e Culturas Urbanas, no XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Pós-doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade do Vale do Rio dos 
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Assim, o cotidiano dos artesanatos olindense e lagunense adquire uma dimensão 

política pelo fato de que nele o imaginário encontra um sentido simbólico não desprezível 

para tomadas de decisões, aí sim, racionalizantes, sob qualquer aspecto da esfera humana. 

Estes são alguns aspectos de um trabalho inicial a respeito de coletividades sociotécnicas no 

âmbito do Laboratório de Políticas Culturais e Ambientais: Gestão e Inovação do Programa 

de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Unisinos, por meio do Plano Nacional de Pós-

Doutorado (PNPD/CAPES). O imaginário resgata uma pluralidade do ser que reúne 

aspectos relacionados a uma antropofisiologia (a necessidade do devaneio), a uma função 

de regulação humana diante do incompreensível, como no caso da morte, a uma função de 

criatividade social e individual (relativizando a percepção do real) e a uma função de 

comunhão social (valorizando o mimetismo e a memória coletiva). Imaginário é 

considerado, aqui, como “conjunto de imagens produzidas pelo homem a partir, de um lado, 

de formas tanto quanto possíveis universais e invariantes e, de outro, de formas geradas em 

contextos historicamente determináveis” (COELHO, 1997, p. 213). 

A cultura que prevalece hoje, no ideário da comunidade, é a do prazer imediato, o que 

nos remete à tese segundo a qual vivemos um presenteísmo (Maffesoli), um usufruir o 

momento aqui-e-agora e um (com)partilhar emoções. Neste âmbito, o do compartilhamento de 

emoções - o sentido original de estética -, que a política, sob o ponto de vista deste trabalho, se 

insere, nas suas diversas modulações. Um fato precisa ser esclarecido aqui. Se partirmos da 

hipótese de que a cultura contemporânea não é mais um produto da modernidade, precisamos 

nos situar historicamente. E para chegarmos a um resultado minimamente satisfatório, 

precisamos, também, caracterizar a modernidade e a pós-modernidade. A pós-modernidade, 

inicialmente, é o tempo presente. Nesse caso, poderá ser sinônimo de contemporâneo. Porém, 

no tempo presente ainda temos valores modernos. Estes valores, porém, não seriam 

predominantes. 

O pós-moderno é diluidor, e se é diluidor toda forma de representação política se vê 

acuada pelo imaginário, que, segundo Durand (1998) é conector obrigatório de qualquer 

representação humana. E esta representação, diga-se de passagem, não tem o mesmo caráter 

de signo. Para ele, diferentemente da razão, o imaginário é “alógico” (1998, p. 87). Assim, 

as iniciativas de coletividades sociotécnicas não seriam uma resposta ao estímulo estatal. 

Concordando com Durand (1998), esse tribalismo que anima grupos (como os artesãos) em 

torno de algum fundamento totêmico é, arquetipologicamente falando, natural. O contrário 

seria alguma ação convencionada, que respondesse a uma política cultural determinada, 
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intervencionista, responsável por este ou aquele tipo de inserção. Mas esse estímulo-

resposta, como vimos, é o que está sendo questionado: pelo menos na pós-modernidade, 

considerando o pós-moderno como a prática de valores alternativos aos da modernidade. 

Estes valores não podem ser ignorados quando se trata de políticas culturais, que são 

“a ciência da organização das estruturas culturais” (COELHO, 1997, p. 293). Teixeira 

Coelho acrescenta que a política cultural é entendida habitualmente “como programa de 

intervenções realizadas pelo Estado, instituições civis, entidades privadas ou grupos 

comunitários com o objetivo de satisfazer as necessidades culturais” (1997, p. 293). 

Também é uma ação voltada para a promoção do desenvolvimento de suas representações 

simbólicas (1997). O que se questiona nas duas cidades mencionadas aqui é justamente 

como se dá essa intervenção direta de ação cultural, como a construção de espaços físicos 

próprios para os artesãos. Até que ponto, porém, estes artesãos estão satisfeitos? As 

políticas culturais não poderiam reconhecer na realidade pós-moderna a emergência – para 

não dizer necessidade - dos estudos sobre imaginário, para atender e entender as 

comunidades de artesãos? Estes são apenas alguns questionamentos iniciais que não têm a 

pretensão de ser conclusivos. 

 

ARTESANATO OLINDENSE 
 

A Associação dos Artesãos do Alto da Sé, em Olinda (PE), é uma das mais antigas 

entidades de artesanato na cidade. A atual presidente, Maria José Cavalcanti Xavier (Dona 

Maruja), está há 25 anos na função. O grupo é formado por 10 associados, mas, segundo 

Dona Maruja, essa associação procura representar o artesanato como um todo. A associação 

não faz campanha para aumentar o número de sócios por não ser o objetivo da entidade. A 

finalidade da associação é discutir assuntos de interesse dos artesãos junto aos órgãos 

competentes – e para isso não haveria necessidade de um número de representantes maior 

do que uma dezena, conforme a presidente. Muitos artesãos permanecem no anonimato. 

Eles se espalham pelas várias ladeiras da cidade, que tem recebido um número cada vez 

maior de artistas plásticos, principalmente. 

Nesse artesanato olindense destacam-se a talha, a escultura, a cerâmica e o bordado, 

além da pintura. O artesanato local está inserido no programa turístico Conhecer Olinda, 

uma iniciativa da municipalidade para divulgar os chamados Circuitos Turísticos Culturais. 

São eles: Circuito das Ladeiras (sítio histórico), Circuito da Fé (igrejas do sítio histórico), 

Circuito das Tradições (manifestações culturais), Circuito das Artes (ateliês, mercados e 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4 

artesanato) e Circuito dos Eventos (calendário turístico-cultural). Como o conjunto é 

composto por cinco circuitos, estima-se que seja necessário um período de cinco dias – 24 

horas para cada circuito - para o turista conhecer integralmente as principais atividades 

turísticas de Olinda. 

Os artesãos olindenses estão espalhados pela cidade, mas a maior concentração 

deles se encontra no Mercado do Alto da Sé, onde a prefeitura instalou barracas cobertas 

com toldo azul. É lá que os artesãos trabalham ao ar livre, na frente dos turistas. A 

Associação dos Artesãos do Alto da Sé não tem sede própria. Suas reuniões acontecem no 

ateliê de um dos associados. A Associarte (Associação dos Artesãos do Nordeste), por sua 

vez, tem lugar próprio, no bairro do Varadouro (endereço no item Contatos). É uma 

entidade que reúne o artesanato do nordeste, como consta no próprio nome da associação. 

Outro espaço físico para a comercialização dos produtos é a Casa do Artesão, uma espécie 

de loja-ateliê no bairro do Carmo (endereço no item Contatos). A característica dessa loja é 

ser ao mesmo tempo ponto de venda e de produção. Os artesãos trabalham durante o 

atendimento aos clientes, que, por sua vez, podem comprar diretamente deles, como 

veremos no próximo item. Os artesãos, em geral, também ocupam uma espécie de mini-

shopping, construído especialmente para eles, com barracas dos dois lados de um corredor, 

perto do espaço das barracas no Alto da Sé. Nesse tipo de comércio, mistura-se venda de 

CDs de frevo com o artesanato local ou até de outros estados, como o de Santa Catarina, 

conforme especificaremos abaixo. 

O artesanato de Olinda é diversificado, tanto na produção quanto na venda. Algumas 

toalhas de renda comercializadas no Alto da Sé por ambulantes são feitas em Santa 

Catarina, mas, por ser também uma técnica olindense, acabaram se misturando com o 

artesanato local. A comercialização pode ser tanto diretamente com o artesão quanto em 

lojas de Olinda ou Recife. Muitos produtos já estão inseridos numa escala industrial. A 

quantidade de peças oferecidas no Mercado do Alto da Sé não é grande. Elas ocupam o 

espaço de uma barraca. Alguns artesãos autônomos se espalham por Olinda. Não é raro 

encontrar em frente a uma igreja um talhador vendendo miniaturas do casarão antigo de 

Olinda. O preço dessas peças varia de R$ 5,00 a R$ 15,00. É do artesanato que provém a 

renda dos artesãos. A técnica é transmitida de uma geração para outra. Um dos talhadores 

do Alto da Sé, por exemplo, é tio de outro talhador, que vende as mesmas casinhas 

coloridas em miniatura em frente ao Convento de São Francisco. Há um projeto do governo 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 5 

estadual de dotar os artesãos, devidamente cadastrados, de máquinas para compra com 

cartão. 

Olinda foi fundada em 1535, por Duarte Coelho, e, desde 1982, é Patrimônio 

Cultural da Humanidade. Os portugueses, liderados por Duarte Coelho, foram os 

fundadores da então chamada Vila de Olinda, cuja história gira em torno do meio ambiente, 

da religiosidade e dessa própria história. Justifica-se: o meio ambiente pelo fato de Olinda 

se localizar à beira do Oceano Atlântico. O aspecto religioso, em segundo lugar, é 

significativo por causa de tradições que remontam a época da colonização. São realizadas 

muitas procissões, entre as quais a da Igreja da Sé, rumo ao túmulo de Dom Hélder Câmara 

(arcebispo da arquidiocese de Olinda e Recife e 1964 a 1985). Há muitos conjuntos 

arquitetônicos religiosos, destacando-se o de Franciscano de Olinda (formado pela igreja de 

Nossa Senhora das Neves e pela Capela de São Roque). Também encontram-se em Olinda a 

igreja de São Salvador do Mundo (a Igreja da Sé), a igreja do Amparo, o mosteiro de São 

Bento, a igreja dos Milagres e o convento de São Francisco. A história de Olinda passa, 

necessariamente, pelo período da colonização e da marcante presença religiosa no pós-

descobrimento. A formação de Olinda é resultado do sincretismo entre as tradições locais, 

como o Candomblé e cultos afro-brasileiros, com o catolicismo. A procissão de Ramos, por 

exemplo, sai do mosteiro de São Bento e vai até a igreja São Pedro, para simbolizar a 

chegada de Jesus em Jerusalém. Outra, entre as muitas procissões em Olinda, é a da 

Ressurreição. Ela parte no domingo de Páscoa do convento de São Francisco e anuncia a 

ressurreição de Cristo. 

A cultura, entendida como a manifestação característica de uma determinada 

comunidade, faz de Olinda um pólo turístico tanto regional quanto nacional. Isso porque a 

data de fundação da cidade se confunde com o período de descobrimento do Brasil. Ainda 

são preservadas peças que remontam aquela época, como imagens religiosas no Museu de 

Arte Sacra.  Também são fabricadas sandálias de couro usadas no Sertão, numa clara 

relação entre a cultura regional e o artesanato olindense. O casario antigo, outra 

característica de Olinda, é talhado em pedaços do tronco do Cajazeiro (Spondias mombin 

L.). Seu fruto, ainda, é vendido em saquinhos ou usado para a fabricação de licores e doces. 

O calendário cultural de Olinda começa entre fevereiro e março com o Carnaval. Em abril, 

acontecem a Semana Santa e a Feira Nacional de Poesia Popular. A tradicional festa de São 

João é no mês de junho. Setembro é o mês da Mostra Internacional de Música em Olinda 

(MIMO). Um mês depois é o Olinda Jazz, seguido, em novembro, do Festival Literário 
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Internacional de Pernambuco e Olinda Arte em Toda Parte. Dezembro fecha o ano com o 

Ciclo Natalino. 

Constata-se uma mobilização geral do Estado e do município em torno de Olinda, 

mas não só em relação ao artesanato. O artesanato é um dos componentes de uma cultura 

mais geral, como a do patrimônio religioso e a das festividades do candomblé, da música, 

da literatura e das artes, sobretudo a pintura. As principais entidades parceiras do artesanato 

olindense são a Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), o 

Sebrae, a Empetur (Empresa de Turismo de Pernambuco), a AD Diper (Agência de 

Desenvolvimento Econômico de Pernambuco) e o Promata (Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Sustentável da Zona da Mata de Pernambuco). O Sebrae publicou em 

2008 um catálogo que apresenta quase 300 peças dos artesãos de todas as regiões do 

Estado.  

No caso da Associação dos Artesãos do Alto da Sé, conforme relato da presidente, o 

envolvimento se restringe a um grupo de 10 pessoas. Constatou-se um espírito pouco 

participativo em termos políticos. Não há, nem por parte da diretoria da associação e nem 

por parte dos artesãos, de modo geral, uma vontade popular em discutir assuntos de cunho 

político. O que os artesãos procuram é um espaço físico adequado e permanente do qual 

não sejam retirados por eventuais trocas de governo municipal, além de uma valorização de 

seu trabalho por parte dos órgãos públicos. Paradoxalmente, essa valorização passa por uma 

rotina sem sobressaltos ou mudanças na forma de comercialização de seus produtos. Em 

suma: o envolvimento político parece secundário pelo fato de que a diretoria se mantem 

com 10 dirigentes e por não haver pressão por parte dos artesãos para que se amplie o 

numero de associados. Uma constatação forte dessa pouca participação política é o fato de 

que, segundo Dona Maruja, ela não conseguir deixar o cargo por não ter ninguém para 

assumir em seu lugar. 

As atividades tiveram como foco Olinda e o contexto regional em que essa cidade se 

encontra. Todos os quatro dias (e três pernoites) foram destinados para ampliar o 

conhecimento sobre o artesanato olindense, através de visitas a praças, igrejas, ateliês, lojas 

e de caminhadas pelas ladeiras da cidade. Tive a inestimável colaboração do sociólogo e 

professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Breno Fontes, natural do Recife 

e estudioso da história regional pernambucana. Em um dos dias da pesquisa de campo, o 

professor Fontes mostrou alguns pontos turísticos de Olinda. Nessas visitas o contato 

principal era com artesãos e representantes de órgãos públicos, como na Secretaria de 
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Turismo, Desenvolvimento Econômico e Tecnologia de Olinda. Durante a viagem, também 

foi feita pesquisa na internet, principalmente sobre programas de incentivo ao artesanato 

olindense e participação dos órgãos públicos em iniciativas de promoção desse artesanato. 

A visita começou no Mercado do Alto da Sé, porque reúne a maior concentração de 

artesãos de Olinda, e terminou no mesmo ponto. 

 

ARTESANATO LAGUNENSE 

 

Esta pesquisa tem por foco os artesãos de Laguna, que são representados por três 

entidades: Nossa Terra, Artes do Mar e Casa de Anita. Duas delas – Nossa Terra e Artes do 

Mar – estão sediadas no mesmo espaço, uma casa no Centro Histórico de Laguna. A sede 

da terceira entidade – Casa de Anita – fica no anexo do museu homônimo, também no 

Centro Histórico. A Prefeitura Municipal tem um projeto de criação, ainda no primeiro 

semestre de 2012, de um espaço comum para os três grupos, ao lado da histórica Casa Pinto 

D´Ulysséa, um antigo casarão, de 1866, ao estilo das “quintas” portuguesas. Laguna é um 

município localizado na região Sul do Brasil, mais precisamente na costa sudeste do estado 

de Santa Catarina (SC). Fica a 136 quilômetros de distância da capital, Florianópolis, e a 

1.797 quilômetros de Brasília. Pode-se chegar a Laguna pela costa sul, em direção ao norte, 

pela BR-101, passando por Tubarão; pelo sentido oeste, via BR-116, que se liga à SC-436 

(Lages) ou saindo de Florianópolis, pelo litoral catarinense, em direção ao sul. 

  As três entidades de artesãos de Laguna - Nossa Terra, Artes do Mar e Casa de 

Anita - têm atividades semelhantes. Todas elas trabalham com matéria-prima local, 

principalmente as conchas marinhas e escamas. Mas as técnicas e os produtos são 

diversificados (bonecas de pano, caixas, vasos, chaveiros, panos de prato e diversas 

miniaturas. É grande a variedade de objetos com estampas e enfeites de pontos turísticos do 

município, como o Farol de Santa Marta (considerado o maior das Américas e o terceiro 

maior do mundo em alcance), a igreja Santo Antônio dos Anjos (onde se encontram os 

restos mortais do fundador de Laguna, Domingos de Brito Peixoto), o museu Casa de Anita 

(local onde a heroína Anita Garibaldi se vestiu para o seu primeiro casamento), a Fonte da 

Carioca, construída em 1863, e o Monumento Tordesilhas, a linha divisória do Tratado 

assinado, em junho de 1494, entre Portugal e Espanha. 

Todas as três entidades reclamam do espaço físico. A Casa de Anita, instalada em 

um prédio anexo ao museu homônimo, no entorno da Praça Vidal Ramos, é a que está 
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melhor localizada, segundo relato da presidente da associação, a artesã Cléa da Silva 

Oliveira. O fato de ter um caráter provisório, porém, desagrada-a. As outras duas entidades, 

Nossa Terra e Artes do Mar, estão mal instaladas, de acordo com depoimentos (gravados 

em vídeo) das dirigentes dessas duas associações. Trata-se de uma casa, sem divisórias 

internas, com várias estantes, prateleiras e os objetos artesanais. A possível vantagem de 

ficar ao lado do Museu Anita Garibaldi, o que seria, naturalmente, um atrativo turístico, 

parece, ao contrário, ter prejudicado as vendas. Por dois motivos: o primeiro é que o museu 

ficou vários meses fechado para reformas. 

Na semana desta pesquisa, faltava, apenas, a instalação do elevador para cadeirante. 

O segundo motivo é que a casa parece um pouco escondida do turista que visita o museu. 

De fato, percebi esse problema e tive dificuldade em localizar essa casa, parecida com 

dezenas de outras no entorno do Centro Histórico. A placa indicativa do local não o 

destacava. O espaço físico é um dos principais problemas das associações de artesões de 

Laguna. O projeto de instalação de três casas, uma para cada entidade, centralizadas em um 

mesmo complexo, gera alguma desconfiança das dirigentes. Duas dessas entidades, 

justamente as que estão localizadas perto do Museu Anita Garibaldi, acham que será 

melhor. Para a Casa de Anita, porém, a mudança seria pior, conforme declarações de alguns 

dirigentes. 

 A matéria-prima básica são conchas e escamas, resultantes do perfil de município 

litorâneo e de intensa atividade pesqueira. São confeccionadas, por exemplo, flores em 

escamas, além de chaveiros e barcos com conchas e reproduções em miniatura de gesso do 

Farol da Barra, através da técnica conhecida como “biscuit”. Também são produzidos vasos 

cobertos com cascalho de conchas, além de miniflores em escamas, com acabamento de 

fios de prata. Na Casa de Anita, alguns artesões que atendem na loja aproveitam o tempo 

para produzir algumas estatuetas em gesso ou dar o acabamento para alguma escultura. Na 

Casa do Artesão, porém, onde se encontram as outras duas associações, Nossa Terra e Artes 

do Mar, as artesãs não trabalham no local. Algumas peças são comercializadas em uma loja 

no Mercado Público municipal. 

Os artesãos de Laguna procuram “otimizar” a matéria-prima. Todo tipo de material 

proveniente do mar e da praia (ou de outras fontes naturais) pode se transformar em 

artesanato com fins de comercialização. Os preços são variáveis. Um pequeno barco feito 

com conchas do mar custa, na Casa de Anita, R$ 6,00. Um pano de prato pintado com 

guache, também na Casa de Anita e com a reprodução da própria Casa de Anita, custa R$ 
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10,00. Para o atendimento nas lojas, há um rodízio entre as artesãs. A produção varia: o 

artesão que produzir mais terá, no entanto, pela lógica do negócio artesanal em Laguna, 

maior rendimento. O retorno financeiro depende da quantidade – para mais ou para menos – 

de peças produzidas e colocadas à venda. O problema maior do artesanato lagunense é o da 

sustentabilidade. Para os artesões, o papel da Prefeitura, mais do que de qualquer outro 

órgão municipal, estadual ou federal, é decisivo. Se houver vontade política, segundo eles, e 

essa opinião é unânime entre os informantes, o artesanato lagunense poderá crescer. 

 O artesanato lagunense surge com a sedimentação do município como pólo turístico 

catarinense, a partir do final da década de 90. Esse início está ligado à valorização do 

turismo pelo poder público, tanto municipal quanto estadual, ressaltando os aspectos 

naturais de Laguna como enseadas, praias e lagoas. Laguna, além disso, se notabilizou pela 

história de Anita e Giuseppe Garibaldi. Está relação entre a história e a natureza lagunense 

foi o que motivou o artesanato local. A principal fonte de matéria-prima para os artesões é 

proveniente da sua natureza litorânea, como conchas e escamas. Todos os artesões 

começaram sem orientação profissional. Aos poucos, porém, houve interesse no seu 

aperfeiçoamento técnico, com a busca por profissionais para incrementar o artesanato local 

através de cursos. Conforme a arquiteta Ana Paula Cittadin, do IPHAN, ainda é preciso 

aprimorar o trabalho dos artesões, justamente pelo potencial de crescimento dessa atividade, 

tanto como fonte de renda familiar quanto municipal. A renda de bilro, uma atividade das 

mais tradicionais em Laguna, acabou perdendo espaço para as técnicas com escamas de 

peixe e conchas marinhas. 

 Para algumas artesãs, como no caso de Júlia Guedes (ver depoimento em vídeo), a 

natureza tem um sentido extremamente religioso. Ela fala do mar e da matéria-prima que 

ele oferece como obras divinas. O tripé cultura-tecnologia-natureza está muito presente no 

imaginário do artesanato lagunense. Consideram seu produto diferenciado. É diferenciado 

porque, segundo relatam, apenas Laguna reúne, no mesmo espaço geográfico, tantas 

riquezas culturais e naturais. Laguna é “tombada” pelo IPHAN, desde 1985, por causa dos 

cerca de 600 casarões, predominantemente açorianos, no Centro Histórico. Percebe-se uma 

forte identificação dos artesões com a cultura local. Esse orgulho em ser lagunense também 

motivou o surgimento do artesanato, que, anteriormente, se baseava nas rendas de bilro, 

uma prática comum, porém, em outros municípios catarinenses. 

Os artesãos, assim, queriam um produto que se identificasse mais com o município. 

Por isso, é forte o apelo, entre eles, por reproduções de monumentos e museus. A renda de 
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bilro vem perdendo espaço e está quase em extinção. A cultura lagunense, como 

mencionado antes, está ligada, ainda, à história de Anita e de Giuseppe Garibaldi. Laguna – 

declarada Patrimônio Histórico Nacional - é co-irmã da cidade italiana de Ravenna. 

Também são promovidos o Moto Laguna, a encenação A República de Laguna, em uma 

arena teatral montada especialmente para o espetáculo, e atividades culturais semanais no 

palco em frente ao Museu Anita Garibaldi, entre outras iniciativas. O IPHAN tem um papel 

importante na questão cultural. O escritório técnico de Laguna procura se aproximar da 

comunidade, apoiando não só o artesanato como também iniciativas culturais, entre elas a 

exibição de filmes na sede do instituto. 

  Os artesãos contam com vários parceiros, entre os quais o Sebrae, o IPHAN e a 

Fundação Lagunense de Cultura, além da Prefeitura Municipal de Laguna. A parceria entre 

as associações, o IPHAN e a Prefeitura Municipal de Laguna, por exemplo, está 

viabilizando a criação de um espaço comum para as três entidades, junto a um dos 

principais pontos turísticos da cidade, a Casa Pinto D´Ulysséa, junto à Fonte da Carioca. O 

Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) destacou, em 2006, o 

trabalho artesanal de Laguna, relatando o caso da artesã pioneira Mariza Therezinha 

Preichardt, que transforma escamas em jóias, e que abriu, em 1996, uma loja de artesanato 

na sua casa, como revendedora. Após algum tempo, fez suas próprias peças, fazendo arte 

com escamas e conchas de peixe. Os artesãos de Laguna contam com o apoio dos mais 

diversos setores do município, mas reclamam de uma política cultural, e não de 

assistencialismo. 

 Grande parte do sustento dos artesões provém da comercialização dos seus produtos. 

Essa atividade, que, inicialmente, era secundária, passou a representar a principal fonte de 

renda deles. O artesanato, para a maioria deles, começou de forma despretensiosa, apenas 

para complementar a renda. No entanto, com o passar dos anos, entre o final da década de 

90 e início dos anos 2000, motivados por apoios institucionais, o cenário mudou. Os 

artesões estão se profissionalizando e exigem, por causa dessa maior conscientização sobre 

a importância da sua atividade para geração de renda e emprego, uma política efetiva de 

valorização do artesanato local por parte do município. Conforme dados do Sebrae, o 

artesanato representava, no início dos anos 2000, cerca de 2,8 por cento do PIB (Produto 

Interno Bruto). 

A maioria dos produtos é vendida no verão, quando triplica a população de Laguna 

(hoje na faixa dos 50 mil habitantes, conforme o Censo 2010 do IBGE). Com a 
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diversificação dos pontos de venda (feiras, mostras e as próprias associações), os artesões 

que mais produzem chegam a fazer 200 peças mensais, contra as cerca de 30 que faziam no 

inícoo da atividade. A produção, porém, é variável. A grande quantidade de produtos 

comercializados no verão tende a suprir a queda nas vendas durante o restante do ano. Os 

artesões, por isso, reclamam que não há uma política cultural voltada para a sua atividade 

no sentido de consolidar o seu trabalho, mesmo nos períodos de pouca demanda.   

 Como era a primeira visita ao município e não tendo nenhum contato prévio, tive de 

começar do zero. Isto é, procurar os informantes entre os que fossem mais adequados para a 

natureza de um projeto como o do Laboratório de Políticas Culturais e Ambientais no 

Brasil. Minha primeira tentativa de contato foi por e-mail com o escritório do Iphan em 

Laguna e com a Prefeitura Municipal. Não obtive retorno, e foram várias tentativas. 

Resolvi, então, procurar os contatos pessoalmente. Primeiro, por acaso, estive na Secretaria 

Municipal de Educação e Esportes e conversei, no local, com a coordenadora da Educação 

Infantil Selma Maria Barreto Figueiredo. Foi uma primeira imersão na cultural local. E 

surtiu efeito. Dos três contatos que ela sugeriu, um deles serviu de trampolim – a Casa do 

Artesão - para que o trabalho fosse direcionado ao tema proposto. 

Esta casa foi alugada pela Prefeitura para abrigar duas associações, a Nossa Terra e 

a Artes do Mar. A terceira, Casa de Anita, está sediada no museu homônimo. Fui até a Casa 

do Artesão, no segundo dia, e, na mesma tarde, à Casa de Anita. Depois da apresentação do 

projeto e da justificativa da minha presença em Laguna, marquei as entrevistas com as 

artesãs, tanto em um local como no outro, e fui, logo depois, procurar outros contatos que 

surgiram nessa conversa inicial com algumas artesãs. Dessa forma, descobri o Iphan e a 

Fundação Lagunense de Cultura (FLC). Todos os entrevistados se mostraram muito 

solícitos e interessados no assunto do LPCA. 

Cultura é um tema que tem gerado uma série de questionamentos em Laguna. 

Provocou, inclusive, discussões acaloradas entre os artesões durante minha pesquisa de 

campo. No geral, parece haver uma rivalidade entre os grupos e um sentimento comum 

neles de que a prefeitura não investe no artesanato local, apesar do aluguel de uma casa e do 

projeto de criação de um complexo de artesanato, que será concretizado, provavelmente, 

ainda na gestão do atual prefeito Célio Antônio (PT). Para os artesões, os turistas valorizam 

mais o artesanato lagunense do que os próprios moradores e a municipalidade, mais 

preocupada, na opinião deles, com grandes eventos, como o Carnaval de Laguna e o 
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espetáculo anual A República de Laguna (a encenação de episódios da história de Anita e 

Giuseppe Garibaldi). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A situação do artesanato olindense e lagunense é complexa. O complexo, aqui, é 

considerado no sentido de Edgar Morin (1991), uma teia múltipla (unitas multiplex). Para 

Morin, ainda, o complexo incorpora a desordem sem eliminar as partes conflitantes (o 

“contraditorial”). Nesse sentido preciso, o de complexidade contraditorial (o que, por si só, 

é uma redundância porque toda complexidade é “contraditorial”), as cidades de Olinda e 

Laguna apresentam uma característica peculiar. Ambas focam seu cotidiano no tripé 

turismo-artesanato-tecnologia. O turismo remete aos tempos míticos da colonização do 

Brasil, junto com o espírito guerreiro de uma Anita Garibaldi e o talento dos artesãos. Daí a 

reflexão pertinente de Maffesoli no sentido de uma transfiguração da política (1997). 

 Outro aspecto observado na pesquisa de campo foi o da religiosidade. Não há um 

sentimento coletivo do sagrado em relação aos recursos naturais disponíveis. A natureza é 

matéria-prima para a atividade artesanal, sem dúvida, mas a visão de gratidão por se dispor 

desse recurso, algo que não foi criação do homem, é secundário ou até inexistente, a não ser 

pelo depoimento de uma artesã, no município de Laguna. Percebemos uma situação clara 

daquilo que Eliade chamaria de sagrado e profano (1992). Em Olinda, por exemplo, que é 

rodeada por monumentos religiosos, já citados acima, essa arquitetura é um espaço como 

outro qualquer. Eliade nos ensina que o sagrado se manifesta quando se mostra diferente do 

profano (1992), mas não foi isso que se observou tanto em Olinda quanto em Laguna. A 

relação entre o sagrado e o profano nas comunidades artesanais destes municípios é outra 

etapa da pesquisa. 
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