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Os chamados produtos culturais, especialmente os produtos 

oriundos da nossa rica cultura popular - com destaque para o 

artesanato, na verdade, ainda não receberam o adequado 

apoio social, quer governamental, como especial das nossas 

elites econômicas, muito ligadas ao turismo externo e suas 

relações e viagens internacionais e ainda fortemente eivada 

de um certo ranço histórico de visão  elitista eurocêntrica, 

restritiva da integração com nossas raízes indigenistas e 

africanas.  

A produção e demanda dos chamados produtos culturais de 

origem não necessariamente erudita ou universitária, mas de 

origem basicamente popular, tais como produção artesanal de 

bens de valor artístico como de valor utilitário, a música e os  

espaços de dança ou de outras manifestações  culturais,  

precisam ser incentivadas com políticas públicas corretas e 

dinamizadoras do ponto de vista de sua  estratégia de 

atuação. Além de revestirem-se de grande encantamento e 

valor artístico, pela qualidade específica mesmo julgada sob 

os mais rigorosos critérios técnicos  especializados, 

consagram uma admirável criatividade, habilidade e esforço 

físico dos seus tutores: os artesãos. Do ponto de vista 

econômico e social, destacam-se fortemente  fonte de renda 

ou de emprego para a mão de obra e promoção de integração 

social.

Por Ana Cláudia Arruda 
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Vitória para as culturas brasileira e nordestina

Neste contexto sobre a necessidade de maior 

reconhecimento social e de apoio governamental,  devemos 

incluir: museus,  centros culturais,   igrejas históricas e  

edificações antigas de grande expressão artística entre 

outros. Oportuno dizer também que, em última análise, isso 

faz parte de uma refinada e integrativa política cultural e 

universal  de consumo qualificado, para a qual ainda não foi 

possível construir satisfatoriamente em nosso país. Para 

estímulo e promoção a esse padrão estético é preciso esforço 

de sensibilização, análise crítica e educação do nosso  

público, em geral e em especial de nossas elites sociais. E isso 

ainda passa necessariamente  pela criação e pelo 

fortalecimento de  políticas públicas à produção e demanda  

de bens e serviços oriundos da atividade artística e artesanal 

de caráter popular, sendo oportuno lembrar que cultura 

popular não é cultura de massa. Estas últimas decorrem de 

motivação e caráter  exclusivamente mercantil e sem visão ou 

compromisso com a arte ou a quaisquer outros valores sociais 

relevantes. 

A valorização da atividade, da produção  e do patrimônio 

cultural  de uma Nação oferece ainda o mérito social de criar 

Dentro dessa perspectiva, o Brasil fecha o ano com uma boa 

notícia  referente à ora defendida  valorização da atividade do 

artesão  e assim  deste importante agente social do 

patrimônio cultural  nacional.   No  último dia 22 de outubro de 

2015 foi sancionada o projeto de lei 7.755/2010 que 

regulamenta a profissão de artesão  Trata-se do atendimento 

de objetivo de luta antiga desses valorosos profissionais 

artesãos, na defesa do direito de seu enquadramento 

profissional e de sua cidadania plena,  assegurando assim as 

condições necessárias e adequadas para a realização e  

fortalecimento de uma  atividade econômica tão relevante 

para a cultura e patrimônio nacional. Na verdade, muitas ricas  

técnicas artesanais se perderam ao longo  do tempo por falta 

de  políticas públicas promotoras  que garantissem aos 

mestres  passarem seus conhecimentos aos mais jovens 

prolongando e aperfeiçoando a prática para a exploração 

dessa fonte de criatividade artística. Estima-se que 13 milhões 

de ar tesãos se jam reconhec idos,  mesmo que 

retardatariamente.

Entende-se por atividade artesanal a atividade econômica de 

reconhecido valor cultural e social, que assenta na produção, 

restauro ou reparação de bens de valor artístico ou utilitário, 

de raiz tradicional ou contemporânea e na prestação de 

serviços de igual natureza, bem como na produção e 

confecção tradicionais de bens alimentares. E, por artesão, o 

trabalhador que exerce uma atividade artesanal, dominando o 

conjunto de saberes e técnicas a ela inerentes, ao qual se 

exige um apurado sentido estético e perícia manual. O 

artesanato é o produto final obtido pelo exercício de atividade 

artesanal, o que   implica fidelidade aos processos 

tradicionais em que a intervenção pessoal constitui um fator 

predominante. Por fim, destaca-se que o projeto aprovado  

além de  estabelecer diretrizes para as políticas públicas de 

fomento ao artesanato, institui a carteira profissional da 

categoria e autoriza o Executivo a criar a Escola Técnica 

Federal do Artesanato. 
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valores e  enriquecer materialmente  o lugar onde se vive, se 

convive e se trabalha,  e não os lugares onde alguém, talvez 

em desvario humano mas alienante, deseja ou já sonhou em 

viver um dia e que o impressionaram passageiramente.  

Fortalecer a produção e demanda de bens e serviços da 

chamada cultura popular nacional  e local, estando aí o rico 

artesanato,  é sobretudo  valorizar e priorizar os interesses, as  

questões e o desenvolvimento  nacional, regional e local . A 

valorização do patrimônio cultural é o caminho.


