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Algumas atividades socioeconômicas e culturais parecem ter adentrado nesse século 

com significativos desafios para seguir adiante. Ao que nos parece, esse é o caso de diversas 

comunidades conformadas em torno de uma atividade artesanal específica e que precisam, por 

questões de subsistência, projetar o produto do seu trabalho, muitas vezes coletivo, para um 

mercado mais amplo do que o da feira mais próxima na qual, décadas atrás, comercializava 

parte relevante da sua produção. Por um lado, tais comunidades não mais parecem ter como se 

distanciar ou descolar de uma dinâmica mundial que as envolve, mas também não precisam 

necessariamente sucumbir aos ditames da universalização de determinadas práticas de 

mercado. Por outro, ainda mantém traços socio-históricos e culturais que precisam ser 

compreendidos nos termos do seu localismo, sem que isso implique em um particularismo 

atávico. 

Englobando um antigo povoado rural e outras áreas, o Alto do Moura enquanto bairro, 

foi criado em 1980 e está localizado em Caruaru-PE. Contava com uma população de 9.261 

habitantes (IBGE, 2012) e está situado a sete quilômetros do centro da cidade. Ao longo do 

século passado, seu núcleo urbano mais antigo se conformou em uma vila que reunia poucas 

dezenas de famílias vinculadas à atividade artesanal em barro. Hoje seu perímetro geográfico 

também compreende um distrito industrial, a antiga feira de gado, alguns loteamentos e 

conjuntos habitacionais. 

Foi lá que vários artesãos aprenderam e deram continuidade à trilha aberta por Mestre 

Vitalino (1909-1963), reproduzindo e criando novas situações sociais representadas nas suas 

peças (ROCHA, 2014). Desde a época de Vitalino é possível observar a influência do 

mercado em seu trabalho, seja ao fazer peças utilitárias, como mealheiro e paliteiros para 

vender na feira; ao receber encomendas específicas; ou mesmo exigências de maior 

plasticidade e qualidade no acabamento (MELLO, 1995). Ao tomar dimensão de negócio, o 

artesanato passa a influenciar na manutenção econômica das famílias no Alto do Moura. 

A partir de relatos é possível verificar que nos anos 1980/1990, com o deslocamento 

da Feira de Caruaru e sua fixação no parque 18 de maio, houve gradativamente um 

desinteresse dos artesãos em se instalarem definitivamente naquele espaço. Ao mesmo tempo, 

a presença do atravessador (intermediário) na comercialização da cerâmica figurativa 

produzida no Alto do Moura cresceu (LIMA, 2001) e impulsionou o processo de manutenção 

da produção de bonecos, permitindo que vários artesãos mantivessem seus vínculos ao modo 

de fazer em barro, além de gerar a possibilidade de distribuição de peças em lugares distantes 

(ROCHA, 2014). Nesse contexto, houve também um significativo crescimento nas vendas 

provocando mudanças na divisão da produção das peças figurativas e gerando diferentes 

formas na organização do trabalho, na comercialização da produção e nos significados do 

ofício (LIMA, 2001). A influência do mercado se intensifica e a produção por encomenda 

passa a ser mais significativa nas vendas dos artesãos. A produção em série de bonecas de 

barro é o exemplo mais forte desse movimento. 

Segundo a atual presidência, a Associação dos Artesãos em Barro e Moradores do 

Alto do Moura (ABMAM) conta no total com 400 associados sendo, desses, 

aproximadamente 320 artesãos. Também segundo a ABMAM, estima-se que hoje algo entre 

1000 e 1500 pessoas estejam ligadas ao artesanato. Acreditamos que, ao longo dos últimos 

anos, o valor simbólico da comunidade tem atraído o interesse de pesquisadores de diversas 

áreas de conhecimento (ex. antropologia, história, comunicação, artes, geografia, educação, 

ciências contábeis etc.), mas não tivemos acesso em nossa pesquisa bibliográfica a trabalhos 

que abordem o artesanato do Alto do Moura como negócio, exceto o trabalho de Rodrigues et 

al (2014) que se volta exclusivamente para as práticas contábeis dos artesãos. 

A realidade do negócio do artesanato no Alto do Moura não parece ser muito diferente 

da brasileira que, segundo Roriz (2010) e Matos (1998), é praticada predominantemente pelas 

camadas populares, principalmente nas áreas rurais, muitas vezes por mulheres, crianças ou 



adolescentes, com baixo grau de escolarização e sem outro tipo de formação profissional, que 

encontram nessa atividade um modo de subsistência, capaz de ser desenvolvido no ambiente 

doméstico. No âmbito do cenário nacional da produção acadêmica sobre artesanato no século 

21, dados gerais apontam para a elevada informalidade do setor. Embora tenha apresentado 

um quantitativo de mais de 8,5 milhões de artesãos, segundo pesquisa referente ao 

mapeamento do setor de artesanato brasileiro feita pelo Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior (BRASIL, 2013), os registros no Sistema de Informações 

Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB) apresentam um pouco mais de 100 mil artesãos 

e trabalhadores manuais cadastrados (LORÊTO, DOURADO; SILVA, 2015). Ainda 

conforme dados do Ministério (BRASIL, 2013), a atividade artesanal brasileira já corresponde 

a 3% do Produto Interno Bruto (PIB) nacional.  

Além da informalidade, um dos principais desafios referentes à manutenção 

econômica dos artesãos está, na maioria das vezes, associado à condição periférica da 

atividade. É comum que a mão de obra se encontre marginalizada, sobretudo pela ação de 

atravessadores, que comercializam a produção (OLIVEIRA NETO, 2008). Segundo pesquisa 

realizada pelo Banco do Nordeste (2002), a figura do atravessador já existia desde a década de 

1950, quando estes eram os principais responsáveis pelo fornecimento de matéria prima, mas, 

em contrapartida, mantinham os artesãos em uma situação de dependência, na medida em que 

estes ficavam à margem do comércio ou do consumidor. 

Diante desse contexto é que a literatura aponta para a necessidade de desenvolvimento 

de certas habilidades em negócios por parte da classe artesã, em estudos que tratam sobre 

profissionalização e novas formas de organização do trabalho artesão (OLIVEIRA, NETO, 

2008; OLIVEIRA, CAVEDON, FIGUEIREDO, 2012); ou da demanda por desenvolver 

habilidades de gestão de negócios dos artesãos, ou mesmo sobre gestão ordinária de negócios 

tipicamente familiares (CARRIERI; PERDIGÃO; AGUIAR, 2014), para que possam 

administrar relações com o mercado, bem como a integralidade do processo produtivo e sua 

comercialização (BARROS, 2006 citado por DUARTE; SILVA, 2013). 

Particularmente, o artesanato visto como atividade econômica tem se mostrado algo 

recente na literatura, justamente por ainda estar muito ligado a questões de tradição, herança e 

identidade cultural. No que se refere aos Estudos Organizacionais, em levantamento recente 

da produção nacional no tema “artesanato”, Faria e Silva (2015) corroboram tal perspectiva, 

destacando que o “reduzido número de artigos em dez anos no Brasil reforça o potencial da 

temática do artesanato em oferecer frutos diversos ao campo dos estudos organizacionais” (p. 

128). E, ainda segundo eles, “existe a chance de ampliação das estratégias metodológicas 

usadas pelos pesquisadores, quando se nota certa restrição com o destaque exclusivo no 

estudo de caso e na etnografia […] assim como a estratégia metodológica, as técnicas de 

coleta e análise não se mostraram diversificadas, surgindo oportunidades para estudos 

empíricos futuros” (p. 133). 

No Alto do Moura e dentre os membros de sua comunidade, identificamos tensões 

incorporadas e refletidas, sobretudo, (1) nos modos de fazer artesão (autoral ou por 

reprodução), (2) nos desafios inerentes à manutenção econômica e (3) na emergência de 

outros negócios (não necessariamente ligados ao artesanato) para o sustento ou incremento de 

renda. Inserido em tal contexto, o presente estudo tem como objetivo norteador mapear e 

relacionar tais tensões à dinâmica de trabalho dos membros-proprietários de negócios da 

comunidade artesã do Alto do Moura-PE. 

A estruturação de todo o trabalho investigativo do qual este resumo toma parte1 vem 

sendo norteada pela convicção no construtivismo epistemológico como abordagem-prática 

                                                           
1 Os trechos referentes à perspectiva teórico-epistêmica e metodológica deste trabalho também compõem um 

segundo resumo submetido para avaliação e possível apresentação no V CBEO, ambos são oriundos do mesmo 

projeto de pesquisa, muito embora se voltem para elaboração e análise de diferentes temas. 



pertinente à pesquisa social contemporânea. O que está no cerne do que aqui se entende por 

tal construtivismo é a condição criadora inerente a este tipo de prática, ou seja, aceitar que os 

pesquisadores são responsáveis pela criação – por meio e ao longo de sua atuação reflexiva – 

daquilo que apresentam como conhecimento.  

Há ao menos três aspectos da trajetória e do legado de nossa principal inspiração, a 

epistemologia consagrada sob a assinatura de Pierre Bourdieu, que são decisivos à elaboração 

da noção de “tensão disposicional emergente” que orienta o desenvolvimento deste trabalho: 

(1) sua experiência original de pesquisa na Argélia de meados do século passado; (2) a 

importância que consagrou à construção do objeto em sua epistemologia e prática de 

pesquisa; e (3) a intencionalidade que observava em sua maturidade na noção de habitus. 

A noção que elaboramos para nos servir de instrumento teórico pode ser lida como 

uma ressignificação contextualizada da noção de habitus. Enquanto esta tende a destacar o 

passado incorporado pelos indivíduos que se faz presente nas disposições, propensões e 

apetências que explicita por meio de suas práticas, a noção de tensão disposicional emergente 

(ou daqui em diante, tensão emergente ou mesmo somente tensão) procura destacar o 

confronto de tal herança com as forças contextuais que afetam o individual e o coletivo na 

extensão de um agrupamento social localizado, como é o caso da comunidade artesã do Alto 

do Moura. Herda o caráter heurístico e o núcleo disposicional daquele conceito 

bourdieusiano, porém nos serve para elaborar sobre como as mudanças contextuais e 

geracionais (em termos de ocupações, modos de vida, juízos de valores e horizontes de futuro, 

por exemplo) estão sendo incorporadas por alguns membros daquela comunidade que, mesmo 

tendo uma origem social um tanto comum entre si, estão tomando rumos relativamente 

distintos em suas trajetórias de vida e trabalho. Tem a condição de instrumento teórico-

exploratório, ou seja, serve como uma bússola para seguir adiante com o trabalho de campo, 

organizando-o em função dos temas que governam nossos interesses investigativos.  

De modo associado a tal elaboração teórico-epistêmica, o pluralismo metodológico foi 

adotado como estratégia. Assim, uma série de frentes de pesquisa foi aberta, englobando: a 

reunião e a revisão de estudos já publicados sobre a localidade caruaruense (oriundos de 

diversas áreas), bem como sobre questões relacionadas ao artesanato no Brasil deste século 

(estando aqui inclusa a produção em Estudos Organizacionais sobre o tema). Em particular no 

que se refere ao Alto do Moura, também foram reunidas diversas notícias veiculadas na 

imprensa escrita e televisiva local (clipping). 

Em termos de trabalho de campo, a maior parte se deu ao longo do segundo semestre 

de 2017/início de 2018 e possibilitou a elaboração de informações primárias. Foram 

realizadas 29 entrevistas semiestruturadas com o público de interesse da pesquisa; 5 

entrevistas semiestruturadas com formadores de opinião de diversas áreas; observações 

diretas (com notas de campo e outras assistemáticas); centenas de fotografias foram tiradas, 

selecionadas, tratadas e arquivadas; além de 3 grupos focais com públicos específicos de 

nosso interesse. 

Uma primeira tensão que elaboramos está relacionada (1) ao modo de fazer. A 

produção por cópia, produção em série e produção autoral são, diante disso, as principais 

formas de que os artesãos da comunidade se utilizam para elaborar peças. A produção por 

cópia diz respeito à reprodução de peças que já foram criadas por outros artesãos. Severino 

Vitalino, filho do Mestre, é um exemplo desse modo por trabalhar desenvolvendo peças 

semelhantes as que o seu pai fazia. A produção autoral trata de uma criação original de peças 

que ainda não foram feitas na comunidade; essas, por sua vez, apresentam dificuldades 

significativas e específicas para o ganho financeiro quando comparadas as que são feitas em 

série, e, por isso mesmo, muitos dizem que apesar de gostarem de colocar suas ideias em 

prática, não conseguem sobreviver apenas das vendas de peças autorais.  



Esses modos de fazer expõem uma tensão, ao mesmo tempo coletiva e íntima na 

forma de atuar e se identificar com o ofício, caracterizada por nuances como: fazer uma peça 

inteira só com as próprias mãos; ser capaz de criar algo diferente dos demais; receber uma 

parte pronta e montar o resto; incorporar a disciplina para repetir uma mesma operação de 

“montagem” da peça centenas de vezes, por vários dias consecutivos; colocar-se e colocar 

sentimento na peça, identificar-se no que produz, ou manter uma relação instrumental com o 

trabalho; reproduzir peças ditas tradicionais, mas não aceitar a reprodução das bonecas em 

série etc. 

O trabalho de campo, orientado por nossa ferramenta teórico-epistêmica, também nos 

permitiu elaborar uma segunda tensão, as mudanças pelas quais a atividade vem passando ao 

longo dos últimos anos têm aumentado (2) o desafio da manutenção econômica por meio dela. 

As peças chamadas tradicionais vêm sofrendo uma significativa diminuição em sua procura, 

afinal, é cada vez menor o número de turistas e colecionadores (que são, em sua maioria, seus 

compradores em potencial). Ao mesmo tempo, a produção e venda de bonecas em grandes 

quantidades se expandiu como principal meio de sobrevivência na comunidade. O desejo de 

levar adiante a produção de peças afiliadas ao legado do Mestre Vitalino, representativas da 

tradição local forjada a partir dele, contrasta com o tipo de encomendas que se recebe e as 

peças demandadas em maiores quantidades pelos atravessadores que, para alguns artesãos, é o 

principal ou até mesmo o único comprador de suas peças. Nesse sentido, acreditamos que o 

crescimento da concorrência interna (que tem se mostrado progressivamente predatória) tem 

tensionado alguns laços comunitários e o modo como seus membros se relacionam entre si. 

A dificuldade de se viver apenas do artesanato faz surgir à ideia de sair dele, e isso 

está bastante visível nos diversos letreiros de (3) outros tipos de negócios que apareceram 

principalmente nessa década, nas fachadas das casas ou, outrora, ateliês. Famílias que no 

século passado obtinham sua principal fonte de renda, ou até mesmo fonte exclusiva, no 

artesanato, foram compelidas ou optaram por abrir outro negócio. Claro que ainda se nota a 

presença marcante dos letreiros dos ateliês (geralmente a morada do proprietário), mas a 

proliferação de outros negócios tem gerado estranhamento a um território notabilizado por sua 

condição e vocação artesã. As diferenças entre as rotinas do trabalho artesão e de outros 

negócios são evidenciadas em diversos aspectos, que vão desde horário de trabalho até a 

rentabilidade, tendo em vista que o faturamento do negócio atual é melhor quando comparam 

ao artesanato. Curiosamente, a outra face da moeda se refere à autonomia e à liberdade 

oferecidas pela atividade artesã. Naturalmente, as controvérsias em relação à liberdade e à 

autonomia acabam por abranger reflexos inerentes aos “modos de fazer” adotados na 

fabricação das peças e ao tipo de venda. É o caso de uma proprietária de soverteria que, 

referindo-se à lógica de reprodução de peças e venda por encomendas, diz que seu horário 

agora é mais organizado: “quando dá cinco horas eu fecho e tô livre, e o barro não, tinha que 

trabalhar de madrugada quando tinha encomenda”. Uma questão interessante é que a grande 

semelhança entre o novo negócio e o artesanato é, para eles, que “todos se tornam um tipo de 

comércio”. 

Por fim, é válido registrar que, como é característico a um trabalho em progressão, 

nesse momento da pesquisa maior do qual ele toma parte, ainda não nos é possível elencar 

conclusões mais consistentes sobre as tensões incorporadas pela comunidade em relação à 

escolha de seguir ou não no artesanato no Alto do Moura. Nossa proposta aqui é apresentar 

principalmente os avanços na direção apontada pelo objetivo declarado, ou seja, a construção 

de uma caracterização dessas tensões emergentes relativas à dinâmica da atividade artesanal e 

de outras fontes de renda nas quais se envolve o público pesquisado, bem como a articulação 

delas entre si.  

 

 



Principais referências 

 

BOURDIEU, P.; WACQUANT, L. An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago: The 

University of Chicago Press, 1992.  

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Programa do 

artesanato brasileiro. Brasília, 2013. 

 

CARRIERI, A. P.; PERDIGÃO, D. A.; AGUIAR, A. R. C. A gestão ordinária dos pequenos 

negócios: outro olhar sobre a gestão em estudos organizacionais. R.Adm., São Paulo, v.49, 

n.4, p.698-713, out./nov./dez. 2014. 

 

FARIA, A. M.; SILVA, A. R. L. da. Artesanato nos Estudos Organizacionais: A Literatura 

Brasileira de 2006 a 2015. Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, v. 11, 

n. 2, p. 120-135, Abril-Junho, 2017. Disponível em: 

http://www.spell.org.br/documentos/ver/46018/artesanato-nos-estudos-organizacionais--a-

literatura-brasileira-de-2006-a-2015. Acesso em: 03/05/2018.  

 

LORÊTO, M. S. S.; DOURADO, D. C. P.; SILVA, I. P. “Do barro o forno”: analisando para 

onde as práticas discursivas sobre políticas públicas nacionais de artesanato apontam. In: III 

Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais, 2015, Vitória-ES. III Congresso 

Brasileiro de Estudos Organizacionais, 2015. 

 

ROCHA, D. N. “A arte é para todos”: patrimônio cultural, tradição de conhecimento, 

processos sociotécnicos e organização social do trabalho entre os artesãos do Alto do 

Moura.  Dissertação de Mestrado em Antropologia. João Pessoa: UFPB, 2014. 

 

RODRIGUES, L. R. et al. A arte do barro: um estudo sobre a perspectiva do conhecimento 

empírico para o controle patrimonial em caruaru – Pernambuco. Registro contábil 

(RECONT), UFAL, v. 5, n. 3, p. 111-129, 2014. Disponível em: 

http://www.seer.ufal.br/index.php/registrocontabil/article/view/903/pdf_35. Acesso em: 

03/05/18. 

 

RORIZ. P. C. O. O trabalho do artesão e suas interfaces culturais econômicas. Mestrado 

em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações. Dissertação. Universidade Federal de 

Brasília, Brasília: 2010. 

http://www.spell.org.br/documentos/ver/46018/artesanato-nos-estudos-organizacionais--a-literatura-brasileira-de-2006-a-2015
http://www.spell.org.br/documentos/ver/46018/artesanato-nos-estudos-organizacionais--a-literatura-brasileira-de-2006-a-2015

