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RESUMO 

 

A presente tese analisa as configurações do trabalho artesanal domiciliar do tear, 

repassado desde o século XVIII e hoje tensionado entre a tradição e a modernização 

impulsionada pela ideologia do empreendedorismo individual, que é propagado por 

diversos atores e, notadamente, pelo poder público. Com esse propósito, são 

inicialmente, revisados elementos da história da tecelagem artesanal no estado de 

Minas Gerais e discutida a presença do trabalho artesanal no contexto atual da 

sociedade capitalista. Em seguida, com base no estudo empírico de caráter 

etnográfico, realizado na cidade histórica de Resende Costa, Minas Gerais, são 

examinados os mecanismos pelos quais a atividade do tear artesanal foi reinventada 

como tradição, celebrada como patrimônio e estimulada como base do 

desenvolvimento econômico local, além de principal fonte da inserção social e 

econômica de diversos tipos de trabalhadores (não apenas os artesãos) e 

comerciantes. A partir das narrativas colhidas na pesquisa, são mapeadas as formas 

e relações de trabalho, bem como a hierarquia social da cadeia artesanal do 

produtor domiciliar ao empresário, e os espaços e tempos de produção e 

comercialização. A tese focaliza, em seguida, a ideologia e a prática do 

empreendedorismo individual, discutindo-as sob três perspectivas. Na primeira, são 

tomadas em consideração as estratégias dos artesãos em mobilizar potenciais 

locais em busca de condições de trabalho e vida. Na segunda, são destacados os 

esforços desses trabalhadores para reinventar a tecelagem artesanal de modo a 

valorizá-la como tradição local, conectando-a simultaneamente à modernidade e à 

sociedade-mercado global. Na terceira, o empreendedorismo individual é associado 

ao coletivo e à circulação de poderes na rede de produção e comércio de artefatos 

têxteis que configura mobilidades e mutações do trabalho artesanal. O estudo 

analisa a complexidade da tecelagem, revelando as fronteiras que são muitas vezes 

fluidas e que tencionam o ofício entre a tradição e a modernidade, o local e o global, 

o artesanal e o industrial, o trabalho manual e o capital comercial, o privado e o 

público, o individual e o coletivo, o patrimônio e a mercadoria. Conclui-se que, nessa 

rede dinâmica, o empreendedorismo individual tanto pode ser a expressão da 

subordinação do trabalhador no capitalismo de economia flexibilizada, quanto pode 

assumir a condição de estratégia e resistência.  

 



 
 

Palavras-chave: Trabalho artesanal. Ofício. Tradição. Empreendedorismo 

individual. Redes coletivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis analyzes the configurations of the loom's home-made work, passed down 

from the eighteenth century and today tensioned between tradition and 

modernization driven by the ideology of individual entrepreneurship propagated by 

various actors and notably by the public power. With this purpose, we initially 

reviewed elements of the history of artisanal weaving in the state of Minas Gerais 

and discussed the presence of artisanal work in the current context of capitalist 

society. Then, based on the empirical study of ethnographic character, carried out in 

the historic city of Resende Costa, the mechanisms by which the artisanal loom was 

reinvented as a tradition, celebrated as patrimony and stimulated as a basis for local 

economic development, were examined. the main source of the social and economic 

insertion of various types of workers (not just artisans) and merchants. From the 

narratives collected in the research, work forms and relationships were mapped, as 

well as the social hierarchy of the artisan chain of the home producer to the 

entrepreneur, the spaces and times of production and commercialization. The thesis 

then focuses on the ideology and practice of individual entrepreneurship, discussing 

them from three perspectives. In the first, the artifices of artisans are taken into 

account in mobilizing potential localities in search of working and living conditions. 

Secondly, the efforts of these workers to reinvent weaving in order to value it as a 

local tradition, while simultaneously connecting it with modernity and the global 

market society, are highlighted. In the third, individual entrepreneurship is associated 

with the collective and the circulation of powers in the network of production and 

trade of textile artifacts that configure mobilities and mutations of artisanal work. In 

this dynamic network, individual entrepreneurship can both be an expression of the 

subordination of the worker in flexible economy capitalism, as well as assuming the 

condition of strategy and resistance. The identification of these three perspectives in 

the study allowed us to consider the complexity and tensions of textile weaving. 

These are revealed in the frontiers where they are and sometimes friction craft / 

tradition and modernity; local and global; craftsmanship and industry; manual labor 

and commercial capital; private and public; individual and collective; patrimony and 

merchandise. 
 

keywords: Craft work. Ofício. Tradition. Individual entrepreneurship. Collective 

networks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O trabalho artesanal assume forma plural e complexa na economia e 

sociedade contemporâneas. Nesse contexto há, por exemplo, artesãos 

especializados em diversos tipos de matérias primas, artesãos que produzem em 

domicílios ou em oficinas, e aqueles que produzem para o consumo próprio da 

família ou para o comércio. Esta tese investiga a realidade dos trabalhadores/as 

domiciliares que produzem artesanatos têxteis - tais como tapetes e objetos de 

decoração - a partir de técnicas, conhecimentos e métodos reconhecidos em âmbito 

local como tradição. Também investiga a atuação dos lojistas e comerciantes 

domiciliares1 desses artefatos. 

A tese analisa as configurações do trabalho artesanal com base em um 

estudo empírico, de caráter etnográfico, realizado na cidade histórica de Resende 

Costa, no estado de Minas Gerais. Nesse território, a tecelagem2, iniciada no século 

XVIII e que ali permanece como pilar importante da economia local, foi investigada. 

Para atingir esse propósito, foram revisitados também elementos da história da 

tecelagem no estado de Minas Gerais e identificadas as modificações do segmento 

artesanal, provocadas pelas metamorfoses do trabalho na sociedade capitalista.  

A produção artesanal manual têxtil no atual município de Resende Costa teve 

início no Povoado dos Pintos, no período do chamado ciclo do ouro, quando 

colonizadores portugueses e seus agregados ocuparam essa comunidade rural para 

atender comercialmente as áreas de extração de pedras preciosas. O ofício de 

tecer, levado à região por portugueses e praticado geralmente pelos escravos, foi 

repassado às famílias pobres que ocuparam o lugar. Nesse contexto, o costume de 

presentear as meninas com um tear, quando elas completavam 12 ou 13 anos, era 

bastante recorrente. Os teares distribuídos em quase todos os domicílios da 

comunidade eram manuseados para produzir artigos do vestuário habitacional, 

vendidos, em sua maioria, em outras localidades por tropas de viajantes 

(geralmente, moradores dessa comunidade) para a subsistência das famílias 

tecelãs. A prática de tecer em teares manuais foi transferida da zona rural à urbana 

                                                           
1 Denominei nesta tese de lojistas e comerciantes domiciliares, os agentes que vendem artesanatos 

têxteis a atacado em lojas e domicílios, respectivamente. 
2 O termo “tecelagem” será utilizado aqui para se referir à cadeia do artesanato, a qual, de acordo 

com a definição de Keller (2014), inclui a concepção, a produção, a comercialização e o consumo. 
O trabalho artesanal está, no contexto de cada uma dessas etapas, imerso em redes de relações 
sociais. 
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e tornou-se a principal atividade econômica de Resende Costa-MG, principalmente 

no final da década de 1980, com a abertura de comércios fixos de artesanatos 

têxteis na cidade, envolvendo, desde então, homens e mulheres de diferentes 

gerações (SILVA, 2010b). 

A produção manual e a comercialização de artefatos têxteis têm atraído 

turistas e aumentado a circulação de renda na cidade, tornando mais complexa a 

cadeia de artesanato. A tecelagem ampliou seus vínculos com a dinâmica capitalista 

quando grandes quantidades desses artefatos passaram a ser vendidas em 

estabelecimentos comerciais (lojas locais de artesanato) e a serem negociadas 

também com atacadistas, que compravam as peças para revenda em vários estados 

do país. 

O interesse em analisar o tema do artesanato nesse contexto foi sendo 

delineado a partir da minha experiência como discente e docente no Curso de 

Economia Doméstica, ofertado na Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas 

Gerais. Nessa universidade, participei de atividades de pesquisa, ensino e extensão 

que analisavam aspectos técnicos, sociológicos, antropológicos e políticos da 

produção têxtil e do trabalho do artesão na sociedade contemporânea. Essa 

vivência, associada à oportunidade de ouvir falar sobre o município de Resende 

Costa-MG em seminários apresentados no Programa de Pós-Graduação em 

Economia Doméstica da UFV, motivou a proposta inicial de pesquisa do doutorado, 

que foi a de investigar as configurações do trabalho artesanal nesse município. O 

foco do projeto, desde o princípio, foi realçar as mobilidades, os fluxos e as 

circulações de poderes na cadeia do artesanato para problematizar a relação entre 

artesão/trabalhador e capital comercial, com particular interesse pelo trabalhador a 

domicílio. Em primeiro momento o atravessador era enxergado como um empresário 

externo que subordina o artesão. 

O projeto inicial da investigação foi aperfeiçoado após o ingresso no 

Doutorado em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

(PUC Minas). Ao começar a pesquisa empírica em Resende Costa, me chamou a 

atenção o grande número de negócios formalizados como micro empreendedorismo 

individual. Cícero Resende Chaves, um dos donos de loja de artesanato, em 

entrevista concedida a André Eustáquio, destacou ser a cidade um território de 

empresários e empreendedores que “criam e produzem cada um à sua maneira e 

isoladamente, uma identidade econômica e cultural sem a qual o lugar entraria em 
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colapso” (CHAVES, 2011, p. 1). Esse argumento, que se referia aos artesãos e 

atravessadores locais, pareceu contradizer as pesquisas que, em grande parte, 

apontam o empreendedorismo como condição de atravessadores externos que se 

impõem e submetem os artesãos locais. Pareceu-me então que a realidade poderia 

ser mais complexa ou conter mais matizes, o que exigiria, para conhecê-la 

adequadamente, realizar um estudo que se aproximasse do cotidiano de trabalho na 

atividade do artesanato têxtil em tear nessa cidade. 

Para abarcar de forma mais ampla a complexidade e pluralidade de 

situações, a pesquisa passou a focar tanto nos artesãos quanto em outros 

trabalhadores da cadeia produtiva e comercial, além dos atravessadores. Portanto, o 

estudo, além de focar a dinâmica das configurações do trabalho artesanal, 

incorporou a temática do empreendedorismo individual. 

O estudo sobre o lugar dos artesãos na sociedade contemporânea foi 

enriquecido com as leituras e o conhecimento em campo adquirido por ocasião do 

Doutorado Sanduíche, realizado no México, entre abril e julho de 2017, sob a 

coordenação do professor Raúl Nieto Calleja, integrante do corpo acadêmico do 

departamento de Antropologia da Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 

unidade Iztapalapa. Nesse período, com o apoio da Capes (que me concedeu a 

bolsa) e a acolhida da UAM, tive a experiência de conviver com artesãos indígenas 

da comunidade Teotitlán Del Valle, no estado de Oaxaca e do Distrito Federal 

(Ciudad de México) que, como os trabalhadores de Resende Costa-MG, tinham na 

tecelagem manual a sua principal fonte de trabalho e renda. A diferença é que, no 

caso mexicano, um forte ingrediente é a origem indígena do artesanato e sua 

reivindicação como expressão de cultura originária, portanto, vinculada à identidade 

étnica e aos movimentos de luta que pressionam o poder público em favor de 

interesses coletivos. Contudo, ali também foi possível verificar a configuração do 

trabalho condicionada à reinvenção da tradição dentro do contexto da economia 

capitalista de consumo e industrial. Na ocasião, visitei mercados de artesanatos, 

conversei com artesãos e comerciantes, li estudos sobre a realidade do setor no 

México com destaque para a importante contribuição da socióloga Victoria Novelo 

Oppenheim (2008, 2012), que realça as respostas criativas dos artesãos aos muitos 

obstáculos e adversidades que a economia política impõe em suas contradições. 

Essa breve estadia deixou-me a impressão - que não foi confirmada pela 

realização de um trabalho com uma investigação sistemática - de que entre os 
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trabalhadores artesãos mexicanos de Teotitlán Del Valle e da Ciudad de México há 

esforços de dimensão coletiva, de uma economia moral e étnica que preza o bem 

comum e que, a partir daí, quer resistir à ordem capitalista e neoliberal, onde 

trabalhadores e artesãos se esforçam individualmente como podem para existir. 

Embora esse contexto seja muito diferente daquele de Resende Costa-MG, foi a 

partir do estágio no México que passei a analisar com maior cuidado a ideologia e a 

prática do empreendedorismo que, no Brasil como no México, orientam a inserção 

econômica e social de setores subalternos. A pergunta que incorporei à investigação 

e que procurarei responder na tese é a seguinte: como os artesãos lidam com a 

ideologia e a prática do empreendedorismo individual e que consequências estas 

geram na sua condição? 

A presente tese se dedica à análise da produção e do comércio do artesanato 

domiciliar do tear, um setor tensionado entre a tradição e a modernidade. Quanto a 

estas duas noções, apoio-me na interpretação de Giddens (1991), para quem a 

tradição tanto reinventada quanto instituída pela primeira vez não permanece como 

pura ao longo da história. As características da modernidade tendem a se 

universalizar. O autor se refere à modernidade como “um estilo, costume da vida ou 

organização social que emergiam na Europa a partir do século XVII e que tornaram 

mais ou menos mundiais em sua influência” (GIDDENS, 1991, p. 11). 

Na pesquisa examinei criticamente a afirmativa de que a ideologia do 

empreendedorismo individual (condicionada à intervenção de agentes externos - por 

exemplo, Estado, Organização Não Governamentais  - ONGs e designers), 

“reproduz uma situação de dependência” sem “perspectivas de transformação” 

(MARQUESAN; FIGUEIREDO, 2014, p. 77). Segundo esse enfoque, o artesanato 

orientado no século XXI pelos princípios de competitividade do capitalismo aparece 

com grande potencial para gerar trabalho e renda, mas também, para tornar o 

artesão mais dependente em um campo de distribuição desigual de poder. 

Dentre as pesquisas que abordam o trabalho artesanal, temos, de um lado, 

uma ótica que toma a produção industrial como condição de referência moderna a 

ser alcançada e a produção artesanal - associada ao trabalho manual, domiciliar, 

informal e precário - como aquela que precisa ser superada com o desenvolvimento 

do capitalismo industrial. De outro lado, há analistas que reconhecem a importância 

do segmento do artesanato para absorver a mão-de-obra excluída do mercado de 

trabalho formal. Essa última perspectiva tem apontado para duas situações diversas. 
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Uma, que trata a ocupação manual como condição que produz em pequena escala 

para a sobrevivência do trabalhador, e outra que, inclusive, considera o artesão pela 

ótica da empresarização e ideologia do empreendedorismo, porém, sempre 

condicionado a agentes externos que o subordinam. Keller (2014), por exemplo, que 

analisou a produção em massa de artesanatos feitos a partir da fibra de buriti no 

Maranhão, enfatizou que a precariedade, informalidade e marginalidade do trabalho 

artesanal fragilizam as possibilidades de o artesão impor seus interesses quando 

negociam seus produtos com o atravessador (agente externo). Da mesma forma, 

Rodrigues (2010, p. 29-30) realça a submissão dos artesãos que deixam de 

“dominar todas as etapas do fazer e compartilhar saberes” quando a produção 

manual (“industrianato”) busca no capitalismo industrial mecanismos para atender o 

mercado de massa. 

Essas perspectivas tornam questionáveis argumentos como os de Sennett 

(2012), que reconhece a tradição como capital associado aos saberes e às 

habilidades concretas transmitidas entre as gerações, que pode ser acionado pelos 

artífices como importante fonte de poder e estratégias. 

Na sociedade brasileira atual, o trabalho artesanal envolve 8,5% da 

população e movimenta mais de R$50 bilhões por ano no país. Estudar a realidade 

desse setor exige questionar as abordagens que apartam local e global, privado e 

público, tradição e moderno, manual e industrial. Além disso, o estudo sobre o setor 

nos leva a conhecer a realidade dos trabalhadores, aprender sobre o seu cotidiano, 

suas relações, suas formas de adaptação e resistência, sua experiência com o que a 

sociedade chama de tradição. (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2016). 

Defendendo o protagonismo do artesanato no capitalismo com base nas 

análises do antropólogo argentino radicado no México, Canclini (2015) articula 

tradição e modernidade enfatizando a necessidade de não tomar os artesãos como 

grupos subalternos, continuamente em condição de submissão. Reconhece que no 

capitalismo existem forças políticas e econômicas que subordinam os produtores 

diretos da cultura popular, mas em direção a uma perspectiva transdisciplinar, que 

percebe os poderes como dinâmicos, e por isso contraria os argumentos teóricos 

que defendem posições hierárquicas estáveis e fixas dos agentes que constituem a 

cadeia de artesanato. Ao considerar agentes com interesses diversos e divergentes, 

o autor supracitado destaca a necessidade de valorizar a pluralidade dos pontos de 
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vista dessas conexões. Nesse sentido, esta tese entende como complexa, dinâmica 

e transitória tanto as condições do trabalho artesanal na modernidade quanto as 

possibilidades de ser e estar como artesão nesse contexto. 

 

1.1 Três visões e um campo de pesquisa 

 

A cidade de Resende Costa encanta os visitantes que ficam admirados com 

os coloridos dos artesanatos têxteis expostos nos pontos comerciais distribuídos na 

entrada da cidade, onde estão concentradas várias lojas de artesanatos (Anexo A) 

variados. Esse cenário tem o seu valor aumentado à medida que se caminha por 

essa avenida. Nesse local, é possível observar o trabalho dos tecedores3 que, com 

os pés e as mãos, fazem funcionar os teares de madeira para transformar linhas e 

sobras de tecidos em obras de arte. Essa paisagem ganha maior complexidade 

quando o observador resolve parar diante de um artesão para ouvir as suas 

histórias, que geralmente fazem referência ao ofício de tecer como tradição. 

O aparente atraso de uma atividade artesanal produzida a partir do manuseio 

de teares de madeira criados no século XVIII é ressignificado na medida em que se 

atenta para o trabalho sustentável desse equipamento que recicla, diariamente, 

grandes quantidades do que seria descartado nas indústrias têxteis como lixo. Essa 

cena se repete nas ruas tranquilas e bem cuidadas desse município. É possível 

verificar, nesse cenário, com frequência, outros trabalhadores sentados às portas de 

suas casas se dedicando à arte de separar e enrolar tiras de retalhos em forma de 

“bolas” e fazer acabamento (amarrar os fios que sobravam) dos artesanatos prontos. 

Sem parar de movimentar as mãos que trabalham com muita agilidade, não deixam 

de prosear com aqueles que passam nas ruas. Essa mistura de trabalho e lazer 

também é parte da celebração da tradição de tecer em teares manuais, que vem 

sendo reproduzida por quase todas as famílias desse município, que tem orgulho em 

fazer parte de um território que consegue absorver toda a mão de obra da cidade. 

Durante as caminhadas é comum ouvir dos moradores que os teares 

tradicionais são equipamentos obrigatórios em quase todos os domicílios desse 

território, e a aquisição de mais de uma dessas ferramentas de trabalho é uma 

                                                           
3 Denominei, na tese, de tecedores os artesãos autônomos ou terceirizados que ficam, geralmente, 

por conta de tecer, ou seja, de entrelaçar fios e retalhos no tear. O termo tecedor, ao invés de 
tecelão, foi usado pela maioria dos informantes da pesquisa. 
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prática comum entre os habitantes desse lugar. Esses teares são encontrados tanto 

no ambiente interno das moradias quanto nas áreas externas, que compreendem 

garagens, lajes, varandas e hortas, enchendo de orgulho os proprietários desses 

instrumentos quando os mesmos são apreciados pelos turistas. Alguns artesãos 

colecionam em casa teares de diversos modelos e tamanhos para implementar as 

criações (artesanatos têxteis) que são imaginadas. Peças feitas para o comércio, 

mas também produzidas para serem guardadas com carinho e mostradas como 

troféus e provas de “amor pelo trabalho no tear”.  

Os teares menores são manuseados por uma pessoa, enquanto os teares 

maiores funcionam a partir de dois artesãos que trabalham em sintonia, para dar 

forma aos mais diversos artefatos imaginados. Para produzir artesanatos de 

qualidade e superar as suas expectativas, os artesãos obedecem a um mecanismo 

rudimentar e, ao mesmo tempo, sofisticado, expresso, por exemplo, nos quatro 

pedais dos teares que precisam ser pisados em uma ordem (“fora-fora, 

desencontrado, dentro-dentro”) organizada na memória do tecelão, para dar forma 

aos padrões de dados4. 

No início de um dia de trabalho, o tecedor faz do tear uma extensão do seu 

próprio corpo que sente a sensação de alívio e satisfação à medida que os 

movimentos dos pés e das mãos dão forma às criações que estão apenas no âmbito 

das ideias. As invenções ganham forma sob o som das melodias que ressoam com 

as repetições de ‘vai e vem’ dos pedais, que fazem subir e descer os liços dos 

teares. Os sons gerados pelo funcionamento desses equipamentos fazem parte do 

ambiente dessa cidade e, geralmente, são ouvidos a partir das 04h 00min horas da 

manhã e continuam até o entardecer de um dia. É um trabalho “que faz os olhos 

brilharem” e acostuma o corpo, que não consegue parar de criar nem mesmo aos 

domingos e feriados. Segundo esses trabalhadores, “tira o sono e não deixa dormir 

os artesãos que têm, nessa produção, a condição para se viver plenamente”. Trata-

se de um trabalho que exige muito raciocínio e esforço físico para se conseguir bons 

resultados, mas como um trabalho autônomo oferece chances de o trabalhador 

parar, descansar, pensar, repensar e recomeçar quando estiver preparado. Em um 

contexto de trabalho autônomo criativo, cada trabalhador parece ser o narrador de 

sua própria história e das condições de sua vida.  

                                                           
4 Desenhos mais complexos formados a partir do repasso de fios nos quatro liços do tear, conforme a 

sequência em que os quatro pedais são acionados. 
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O trabalho de tecer tem a sua estabilidade garantida no fato de ser tradicional 

e repassado entre as gerações por mais de 200 anos. Em contexto nacional, esses 

elementos simbólicos, que fazem referência ao ofício de tecer iniciado no século 

XVIII, são ainda mais valorizados pelas memórias do lugar associadas ao Ciclo da 

Mineração e à Inconfidência Mineira, como importantes referências da história 

brasileira. 

A narração desses cenários foi sendo delineada a partir da pesquisa de 

campo mais aprofundada, quando se pontou o protagonismo do artesanato no 

capitalismo e da sua reinvenção como bens culturais e simbólicos a partir das redes 

de produção e comércio que avançam fronteiras do local. Por essa ótica, deve-se 

considerar as hierarquias que fragilizam as condições dos produtores diretos de 

cultura popular (artesãos e demais trabalhadores da produção) para beneficiar 

lojistas e comerciantes domiciliares identificados como atravessadores5. Essa 

relação articulada entre capital comercial e trabalho direciona o artesanato muito 

mais para a acumulação de lucros do que para a subsistência. Nessa cadeia 

sustentada pela subordinação do trabalhador/produtor, o agente de dominação é o 

próprio artesão, que acionou a tradição para alcançar a condição de atravessador. 

Com esse encaminhamento há a empresarização do próprio produtor artesanal que 

transfere o seu negócio do domicílio para um ponto comercial, geralmente, na 

avenida de acesso à cidade. Nesse sentido, esta tese identifica os lojistas como 

agentes que exercem domínio pelo seu poder econômico associado ao seu lugar na 

cadeia produtiva. Agentes esses que estão melhorando as condições de vida no 

município e mantendo os seus privilégios, mas a partir da “terceirização” e da 

subordinação da produção domiciliar. 

Contudo, esta percepção da relação de trabalho entre produtor direto de 

cultura popular e empresário lojista de artesanatos, que parecia imobilizar o artesão 

domiciliar sempre subordinado às exigências do capital comercial, foi sendo 

modificada na pesquisa de campo realizada em pelo menos uma semana de cada 

mês do ano de 2016, e em algumas semanas de 2017, às medida em que foram 

sendo mapeadas as conexões entre os agentes nessa rede de produção e comércio 

                                                           
5 Em Resende Costa, atravessadores são os agentes que não produzem artesanatos têxteis. 

Compram essas peças do tecedor (artesão que produzia os artesanatos no tear) para vende-las a 
atacado, diretamente aos turistas e comerciantes de outras localidades. Nesse caso, os 
atravessadores são os donos de loja de artesanatos em Resende Costa e quem pratica o comércio 
de artesanatos no domicílio. Segundo os informantes da pesquisa, os atravessadores são os 
agentes que mais ganham na cidade. 
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de artesanatos. Surgiu então o entendimento de que existe uma complexidade, no 

tempo e espaço, das relações e condições do trabalho e do empreendedorismo 

individual, os quais são continuamente negociados por esses agentes.  

A investigação incluiu, além da interação com os atores, coleta de 

depoimentos e observação, a consulta de fontes documentais e organização de 

informações quantitativas e qualitativas obtidas em anuários estatísticos e censos. 

Com o propósito de verificar a representatividade do trabalho artesanal no Brasil e 

no município; e de conhecer a sua dimensão estatística e de captar elementos 

documentais - inclusive de discursos - sobre o tema, foram realizadas consultas na 

Prefeitura de Resende Costa-MG; na biblioteca desse município; na mídia local 

(Jornal das Lajes); na Associação de Artesãos de Resende Costa (ASARC), na 

Associação das Empresas do Turismo e do Artesanato de Resende Costa 

(ASSETURC).  

As informações de fontes primárias, por sua vez, foram construídas em 

interação com os nativos acionados durante as caminhadas no município; as visitas 

domiciliares; e a participação na IV Mostra de Artesanato e Cultura de Resende 

Costa. Tais experiências permitiram acessar discursos falados e impressos e 

apreender sentidos e práticas para melhor analisar a cadeia da tecelagem 

resendecostense. 

As entrevistas formais foram gravadas e feitas considerando roteiros abertos 

e temáticos (Apêndice A, B e C) elaborados previamente e aperfeiçoados durante o 

trabalho de campo. Os planos de observação serviram para dar um direcionamento 

inicial e organizar o que foi observado. No diário de campo foram anotadas as 

ocorrências importantes, e, além das entrevistas formais, ocorreram interações e 

conversas informais que ajudaram a esclarecer algumas respostas obtidas nas 

entrevistas. 

Por se tratar de um estudo qualitativo, a seleção dos informantes e a 

representatividade da amostra foram determinadas no decorrer da investigação, 

tendo como referência os “procedimentos dos atores” para “rastrear as pistas 

deixadas por eles na formação e desmantelamento de grupos”. Na medida em que 

“os atores estão sempre mapeando o conteúdo social em que estão inseridos e 

oferecendo, ao analista, um arcabouço teórico completo do tipo de sociologia com 

que pretendem ser estudados” (LATOUR, 2012, p. 51;56). 
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No grupo dos entrevistados, alguns foram denominados de informantes 

chaves porque ampliaram o entendimento das configurações do trabalho nessa 

cadeia artesanal. Inicialmente, foram visitados os comércios distribuídos na Avenida 

Alfredo Penido (entrada de Resende Costa-MG), com os quais fiz os primeiros 

contatos e entrevistei 10 proprietários de lojas (estas fazem parte dos 67 

estabelecimentos com placa, que alcancei a identificar nessa rua). Falar da cadeia 

artesanal resendecostense e comprar artesanatos nesses comércios foram 

estratégias importantes para contextualizar a proposta desta tese e conseguir a 

participação desses agentes. As conversas com esses entrevistados associadas aos 

muitos deslocamentos na cidade possibilitaram chegar a outras categorias de 

informantes (mão de obra terceirizada que enrolava retalhos e fazia acabamento dos 

artesanatos, tecedores terceirizados, tecedores autônomos e comerciantes 

domiciliares), bem como identificar a dinâmica complexa dessa cadeia em Resende 

Costa-MG. Para analisar a reinvenção da tradição de tecer como perspectiva de 

futuro, entrevistei 18 jovens na idade entre 15 e 29 anos6. Dois desses informantes 

também fizeram parte da amostra de lojistas, já que tinham estabelecimento na 

entrada da cidade. Os outros 16 entrevistados desse grupo foram indicados pelos 

mesmos, a partir da primeira entrevista realizada nas proximidades da Escola Assis 

Resende, após mapeamento dos lugares mais frequentados pelos jovens em 

Resende Costa. Para melhor esclarecer sobre aspectos dessa rede coletiva de 

trabalho artesanal foram acrescentados, ao total de 34 entrevistas orientadas por 

roteiro semiestruturado, depoimentos obtidos a partir de conversas informais. 

Os dados coletados foram organizados, categorizados e analisados conforme 

as dimensões da problemática enfocada e o contexto social, histórico, cultural, 

econômico e político dos agentes da pesquisa que foram citados na tese por nomes 

fictícios. 

Com base no exposto anteriormente, a presente tese se estrutura em   oito 

capítulos. O capítulo 1, a Introdução, apresenta o trabalho, a justificativa, a 

relevância do tema  e os objetivos da pesquisa. 

No capítulo 2, Trabalho Artesanal na Sociedade Capitalista, considera as 

metamorfoses do mercado de trabalho que incentivam as ocupações autônomas e 

os negócios por conta própria. O conjunto dessas mudanças trata das 

                                                           
6 Faixa etária denominada de jovens no Estatuto da Juventude (BRASIL, 2013). 
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transformações do segmento artesanal submetido aos princípios do capitalismo 

industrial e da ideologia neoliberal. Esse debate foca o empreendedorismo individual 

como expressão de subordinação do artesão no capitalismo de economia 

flexibilizada, mas, em busca de ampliar esses argumentos, vincula 

empreendedorismo individual ao coletivo e à circulação de poderes na rede de 

produção e comércio de artesanatos. A partir daí, considera a autoridade dos 

objetos em interação com os agentes dessa rede. 

 O capítulo 3, Tecelagem desde a Colonização de Minas Gerais, contextualiza a 

história do tear de madeira independente de Resende Costa-MG para, 

posteriormente, descrever o ofício de tecer (interação entre objetos e agentes 

humanos) resendecostense a partir do “ciclo da mineração” e vincular o 

empreendedorismo associado aos esforços dos artesãos para aproveitar o potencial 

turístico do local em favor de manter condições de trabalho e vida. 

O capítulo 4, A tradição de tecer reinventada, considera o empreendedorismo 

individual como protagonismo dos agentes dessa cadeia para reinventar a 

tecelagem em conexão com a modernidade e apresentá-la como tradição.  

O capítulo 5, Trabalho nas redes de produção e comércio de artesanato têxtil, 

aborda de modo mais detalhado as relações envolvidas na produção e comércio do 

artesanato. A empresarização do artesanato aparece articulada não por agentes 

externos, mas a partir das situações de mobilidades dos próprios tecedores, que 

alcançaram a condição de lojistas, considerada a mais estável nesse mercado. Em 

seguida, associa os elevados rendimentos e lucros desse comércio ao trabalho 

artesanal terceirizado e à subordinação do produtor direto de tradição ao capital 

comercial. Também, enfatiza as resistências dos agentes que tornam dinâmicos os 

poderes nessa cadeia artesanal, realçando a maleabilidade das condições de ser 

lojista no tempo e espaço; as negociações para trabalhar na condição de 

terceirizado; e a ressignificação da política do empreendedorismo individual em um 

contexto em que os projetos individuais aparecem como condição para reinventar a 

tradição e os delineamentos dos direitos desses trabalhadores diluídos nesses 

movimentos. 

O capítulo 6, Empreendedorismo individual, massificação da produção 

artesanal e a patrimonialização da tradição, aborda a ideologia e a prática do 

empreendedorismo nos limites da associação formal de artesãos resendecostenses. 

Além disso, examina a relação contraditória entre a massificação da produção 
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artesanal e a patrimonialização da tecelagem, que tem desqualificado o trabalho do 

artesão. Mas, em busca realçar a dinâmica do empreendedorismo individual nas 

redes de produção e comércio artesanal, contextualiza trajetórias que buscam 

manter condições de um artífice. 

O capítulo 7, De uma geração à outra: os jovens trabalhadores no artesanato 

têxtil, analisa, numa perspectiva geracional, as experiências de jovens trabalhadores 

no artesanato de tradição, considerando que a economia do artesanato, em sua 

realidade atual e em sua projeção para o futuro, passa necessariamente pelos 

jovens que aprendem e exercem o ofício de tecer no tear tradicional. 

No último,  capítulo 8, são apresentadas as conclusões da tese. 
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2 TRABALHO ARTESANAL NA SOCIEDADE CAPITALISTA 

 

Este capítulo tem como objetivo discutir, inicialmente, a ideia de que o 

trabalho e a produção artesanal, como atividade econômica, desapareceriam com o 

desenvolvimento industrial e, posteriormente, as razões que explicariam porque 

esse desaparecimento não ocorreu no Brasil. Dentre as razões estão os entraves à 

industrialização brasileira, a estruturação incompleta do mercado de trabalho 

assalariado, as transformações do capitalismo contemporâneo, as mutações na 

estrutura produtiva brasileira e o processo de desregulamentação das relações de 

trabalho. Essas configurações têm ampliado a parcela da população 

economicamente ativa sem empregos no país, que busca alternativas de rendimento 

em ocupações domiciliares, não formalizadas e/ou autônomas. Os produtores de 

artesanato se inserem em grande medida nestas categorias.  

O capítulo aborda ainda as transformações do mercado artesanal nas últimas 

décadas – particularmente a divisão do trabalho por meio da terceirização e 

subcontratação, o que estabelece ou acentua processo de exploração do trabalho e 

de dominação da classe-que-vive-do-trabalho. Ainda, analisa a “contaminação” de 

parte dessa atividade com o capitalismo industrial, a expansão tecnológica e a 

massificação da produção. Nesse sentido, será preciso entender que o que é hoje 

chamado de artesanato tradicional está em grande medida conectado à economia 

cultural e do turismo, e, dessa forma, extrapola as fronteiras do local em redes 

globais.  

Todos esses elementos contrariam a previsão dominante nos estudos sobre a 

sociedade industrial, segundo a qual a permanência do trabalho artesanal seria um 

resquício da sociedade pré-industrial, fadado a desaparecer como economia 

significativa com o fenômeno da industrialização. 

No capítulo serão abordados ainda a relação entre trabalho artesanal e 

empreendimento individual. Essa ideologia e prática têm se propagado na sociedade 

contemporânea em diversos âmbitos de atividades, incluindo a economia do 

artesanato. Finalmente, neste capítulo será atribuída visibilidade também aos 

actantes não humanos (objetos) e seu papel com relação ao mundo do trabalho. 
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2.1 Fim do trabalho artesanal? 

 

Por algum tempo perdurou a previsão do futuro do trabalho artesanal na 

sociedade capitalista moderna a partir do clássico Karl Marx (1996), que acreditava 

na inevitável superação do trabalho manual pela industrialização. O autor observou 

e descreveu a substituição na Idade Média dos artesãos independentes, pelas 

corporações de ofícios e em seguida, pelas manufaturas, vinculando a origem das 

corporações à iniciativa dos mestres artífices de contratar artesãos para trabalhar 

em um mesmo espaço, com a intenção de controlar a quantidade, a qualidade e o 

preço dos artefatos e evitar a concorrência entre esses trabalhadores que 

praticavam o mesmo ofício. Já o surgimento da manufatura foi associado pelo autor 

supracitado ao acúmulo de rendimento e poder dos mestres que puderam empregar 

mais mão-de-obra para a produção. 

A fragmentação da produção manufatureira em várias etapas foi “uma 

especificidade do modo de produção capitalista”. (MAX, 1996, p. 473). E é por isso 

que toda a ideia de divisão da sociedade em classe dominante e oprimida parece 

estar distanciada das condições materiais dos modos de produção artesanal, de 

acordo com o pensamento marxista. Na visão desse pensador, a exploração do 

trabalhador pelos capitalistas seria consequência da propriedade privada e posse 

dos meios materiais de produção; mercantilização de produtos e trabalhadores; 

divisão do trabalho e apropriação de mais-valia (excedente produzido pelo 

trabalhador e tomado pelo capitalista), que se torna completa no âmbito da indústria. 

E foi, com essa divisão do trabalho industrial que o trabalhador deixou de produzir 

como artesão e passou a produzir para o capital industrial como proletário 

especialista em determinadas etapas produtivas, usando apenas uma parte de sua 

capacidade e criatividade. Essa divisão produziu, por sua vez, “máquinas que 

superaram a atividade artesanal como princípio regulador da produção social e 

removeu o motivo técnico que anexava, por toda a vida, o trabalhador a uma função 

que o possibilitava se impor contra o domínio do capital”. (MAX, 1996, p. 481-482).  

Com essas modificações que corroboraram a alienação do trabalhador tornariam 

inevitável a extinção do trabalho artesanal. 

Mas, contrariando essa previsão, o trabalho artesanal permaneceu e 

aumentou a sua incidência justaposta à redução do proletário industrial, às 

fragilidades do mercado de trabalho formal e à explosão de novas formas de 
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ocupações que ampliam a extração de mais valia pela lei do valor. Essas mutações 

serão apresentadas no tópico seguinte, a partir do que Antunes (2009, 2017) 

denomina de “metamorfoses do trabalho”. 

 

2.2 Metamorfoses do mercado de trabalho brasileiro 

 

Pedroso (2015) corrobora essa discussão quando trata dos entraves da 

industrialização e do trabalho formal no Brasil. Segundo a autora, primeiro porque o 

desenvolvimento do capitalismo industrial foi pouco incentivado nesse país 

dominado pela elite agrária. E quando a industrialização tardia precisou ser apoiada 

por causa da crise da economia rural, a imposição autoritária dos primeiros 

industriais, oriundos da elite agrária, delineou os direitos instáveis da nova classe de 

trabalhadores assalariados. 

A precariedade do trabalho formal, condicionado ao desenvolvimento da 

atividade econômica primário-exportadora (século XVI a XIX), foi considerada 

também por Pochmann (2004), quando argumentou sobre a legalização efetiva do 

trabalho e a manutenção histórica de elevados índices de pobreza e desigualdade 

social no mercado formal de trabalho como decorrência da escravidão, abolida por 

último, no Brasil. Também, por causa dessa condição, Pochmann (2004) descreve a 

estrutura industrial como, 

 
dependente fundamentalmente das brechas históricas abertas a poucas 
nações. O Brasil foi ágil em aproveitar algumas delas, especialmente 
durante as depressões econômicas de 1870 e de 1929, mas, 
lamentavelmente, o país tem recorrentemente descartado as poucas e 
singulares brechas abertas às economias periféricas (POCHMANN, 2004, p. 
9-11). 

 

A “superexploração ou exploração predatória da força de trabalho”, conforme 

Pedroso (2015, p. 129), tem legitimado a concentração de renda e a hierarquia 

desfavorável ao trabalhador, que, desde 1930 (Governo de Getúlio Vargas), teve 

diretos estabelecidos na constituição de 1881 (primeira república), mas para elevar a 

lucratividade dos industriais monopolistas. A elevação da produção industrial e a 

inclusão de mais mão de obra no mercado formal de trabalho não implicaram na 

ampliação dos direitos sociais e na “massificação do consumo para a classe 

trabalhadora” (PEDROSO, 2015, p. 123).  

 



52 
 

Ao longo dos anos de 1970, a constante preocupação com a perda do 

emprego em um mercado que não incluía a todos e procurava controlar o trabalho 

pela demissão tornava a mão de obra submissa a todas as imposições para o 

cumprimento de um “ritmo intenso de trabalho e horas extras”. As condições do 

trabalhador já em desvantagens tornaram-se ainda mais precárias com a 

dependência brasileira por capital estrangeiro, que entre 1970 e 1980 não era 

“compensada com exportações”. (PEDROSO, 2015, p. 129). Esse mercado de 

trabalho permeado pela exclusão social (pois não absorvia toda a mão de obra e 

tornava degradante a condição dos incluídos) desempregou vários trabalhadores 

com a falência de muitas empresas, quando o Brasil precisou submeter a sua 

economia às exigências do Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial 

para pagar a dívida externa. Conforme Pochmann (2004, p. 8), o governo, que 

deveria aproveitar o desenvolvimento econômico oriundo da industrialização 

brasileira (que teve o seu auge entre 1930 e 1980) para “reduzir o índice de 

desemprego e potencializar a proteção social do trabalhador”, precisou se 

comprometer com o pagamento da dívida pública. 

Mesmo que no final da década de 1980 o trabalhador tenha conseguido 

aumentar o seu poder de reivindicação com a transição da Ditadura-Militar para a 

democracia e conquistar direitos trabalhistas com a Constituição de 1988, muito 

pouco foi efetivamente feito para reduzir as condições de trabalho desumanas dessa 

classe. Principalmente porque, com o livre comércio entre Brasil e outros países, a 

indústria nacional foi buscar subsídios na precarização, flexibilização e terceirização 

da sua mão de obra, para reduzir seus custos e se manter competitiva no mercado. 

Essas modificações “agravaram ainda mais as características históricas de baixos 

salários, alta rotatividade de mão de obra e escassez de postos de trabalhos 

formais, que já deixava de fora parte expressiva da população economicamente 

ativa (PEA)” (PEDROSO, 2015, p. 162). As condições de exploração degradante e 

predatória do trabalhador pioraram com as tecnologias na medida em que as 

empresas buscavam enxugar o processo produtivo e o seu quadro de funcionários, 

elevando ainda mais o número dos desempregados no país. 

A imprevisibilidade de manter o trabalho assalariado, “mesmo nos grandes 

centros industriais do país”, também foi incentivada por causa da sua funcionalidade 

ao sistema capitalista, na medida em que essa situação reduz custos de reprodução 

da força de trabalho (POCHMANN, 2004, p. 12-13). Segundo Antunes (2009, p. 
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113;120), a sociedade do capital e sua lei do valor busca se manter cada vez menos 

pelo trabalho estável e cada vez mais pelo trabalho “parcial, terceirizado, 

precarizado, informal, sem direitos e submetido ao sistema perverso de metas, 

imposto para devastar a legislação protetora do trabalho no Brasil”. Na perspectiva 

desse autor, essa condição que escraviza o trabalhador, menos propenso à 

resistência sindical, tem sido “imposta pelo capital financeiro, como condição para a 

existência do trabalho em nível mundial”. 

“A incompletude da sociedade salarial” que mantem “enorme excedente de 

mão de obra com salários reais decrescentes, especialmente a partir do regime 

militar”, tem incentivado “diversas formas de ocupações urbanas não assalariadas” 

(POCHMANN, 2004, p. 12-13). Em decorrência desse quadro de mutações e 

precariedades do trabalho na sociedade contemporânea, Antunes (2009, p. 105-

111) cria a expressão “classe-que-vive-do-trabalho” para fazer referência aos 

trabalhadores flexíveis e precarizados (subcontratados; terceirizados; assalariados 

da economia informal; por conta própria, muitas vezes subordinados ao capital e 

desempregados), que buscam alternativas de rendimento em condições muito 

adversas. Essas podem ser caracterizadas pela desindustrialização, pela 

reestruturação produtiva industrial, pela desestruturação crescente do Estado de 

Bem Estar Social e pelo crescimento do desemprego estrutural (ANTUNES, 2009). 

Pochmann (2004, p. 13-14) reconhece como “extremamente heterogêneo” 

esse mercado que vai buscar a sua estabilidade na conjugação entre “emprego 

assalariado com e sem contrato formal” e “ocupações não assalariadas, em sua 

maioria, ilegais”. Na fala desse autor, 

 
 [...] o desassalariamento passou a ser a norma, com intercruzamento no 
interino das plantas produtivas de distintos segmentos ocupacionais: 
trabalho autônomo, trabalho em cooperativas (falsas ou não), programas de 
estágios, trabalhadores assalariados contratados indiretamente pela 
terceirização, empregados assalariados diretamente contratados 
(POCHMANN, 2004, p. 13-14). 

 

Entretanto, o maior movimento da história de perda de direitos para o 

trabalhador brasileiro começou a ser mobilizado em 2017, com a lei da terceirização 

e as propostas de reforma trabalhista e reforma da previdência. Essas medidas têm 

relação com a estratégia de acionar o trabalho escravo para garantir a concentração 

de renda, considerando que a reforma trabalhista aprovada no Senado em 

novembro de 2017 altera 117 textos dos 900 artigos existentes na Consolidação das 
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Leis Laborais (CLT). (ANTUNES, 2017). Além disso, incentiva os tempos 

intermitentes e as formas descontínuas de trabalho; amplia as possibilidades de 

negociação entre empregador e empregado para definir o período de férias de 30 

dias (que passa a ser fracionado em até três períodos); o tempo de trabalho de até 

12 horas diárias e 48 horas semanais; o tempo de descanso; o plano de carreira; o 

pagamento por horas trabalhadas e o valor do salário. Ainda, desobriga a empresa 

de pagar alguns tempos (alimentação, higiene pessoal, etc.) da jornada de trabalho 

e vale transporte. Já a reforma da previdência representa retrocesso para os 

trabalhadores na medida em que amplia o período de contribuição; aumenta a idade 

mínima para ter direito à aposentadoria; reduz o valor do benefício; destitui direitos 

de alguns setores laborais que deixam de pagar o valor integral da aposentadoria e 

apropria da aposentadoria de quem faleceu, quando esse benefício deixa de ser 

direito do cônjuge vivo. 

De acordo com Antunes (2017), com esse movimento, o trabalho precário, 

informal, terceirizado, autônomo e doméstico que era uma relativa exceção tende a 

se tornar regra agora. Isso significa, considerando as estatísticas do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística  (IBGE, 2018), manter a taxa crescente de 

informalidade que, entre outubro e dezembro de 2017, tinha 598 mil trabalhadores 

(5,7%) a mais do que no mesmo trimestre de 2016. Conservar a elevação da taxa 

dos trabalhadores por conta própria que no terceiro trimestre (julho a setembro) de 

2017 tinha, a mais, 1,1 milhão de pessoas (4,8%) do que no mesmo trimestre de 

2016. Esses números podem aumentar caso a taxa de desocupação mantenha o 

seu crescimento, que está em progressão desde 2014 (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1 - Taxa de desocupação - Brasil - 2012/2017 

 
Fonte: IBGE (2017). 
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A maior incidência na contemporaneidade do trabalho domiciliar informal tem 

a ver, também, com a tendência de deixar sobre o trabalhador a responsabilidade de 

encontrar saídas individuais. É considerando essa realidade que esta pesquisa 

propõe problematizar os argumentos que defendem o empreendedorismo individual7 

apenas como condição de agentes externos (governamentais e não 

governamentais) e desconsidera as resistências dos trabalhadores para reproduzir 

modos de vida e trabalho na sociedade capitalista. Enfatizar os trabalhadores como 

sujeitos protagonistas do empreendedorismo individual não significa desconsiderar 

os impactos dessa ideologia na perpetuação da exploração da classe-que-vive-do-

trabalho pelo capital, mas relativizar as propostas teóricas que procuram imobilizar o 

trabalhador, considerado apenas refém de agentes externos.  

 

2.3 Trabalho artesanal, empreendedorismo individual e poderes em circulação 

 

No conjunto das ocupações autônomas estão aquelas do segmento artesanal, 

que tendem a aumentar vinculadas às políticas que investem em mercados culturais 

e turísticos, às vezes, como circuitos internacionais. Esse aumento se dá na medida 

em que o Estado reconhece nesse setor possibilidades de reduzir o desemprego 

sem a necessidade de realizar tantos investimentos para fazer iniciar esse negócio 

que conta, principalmente, com a habilidade manual do operador. Por causa da 

frequência dessa ocupação, muitas pesquisas têm retratado as metamorfoses do 

trabalho artesanal sujeitas às regras do capitalismo industrial e condicionadas a 

agentes externos (atravessadores) que buscam tirar proveito desse potencial. 

De acordo com Keller (2014, p. 324-331), além da “carga cultural” do 

artesanato e do seu potencial em “promover a inclusão social por meio da geração 

de renda”, o mesmo tem sido interessante por causa da sua “identidade societária”, 

que diz respeito à sua capacidade de garantir benefícios a grupos e comunidades. 

Keller (2014, p. 339) faz essas considerações para se referir às frequências das 

                                                           
7 Seraine (2009, p. 22;26) “identifica na ideologia do empreendedorismo, pressupostos e princípios 

que inaugura a partir da década de 80 um novo padrão de desenvolvimento orientado para o 
mercado, pois remete ao fomento de um tipo de prática econômica (ocupação produtiva e geração 
de renda) que incentiva o trabalho por conta própria enquanto alternativa para responder aos 
desafios que se colocam em razão da crise do mundo do trabalho, que há muito se sustentava no 
paradigma do trabalho assalariado formal, no setor produtivo-industrial”. A autora lembra ainda que 
“o discurso e a prática do empreendedorismo podem referir-se desde a uma tentativa de 
sistematização institucional (conjunto de agências e programas governamentais) até a um conjunto 
de ideias que orienta e legitima a ação dos atores sociais”. 
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negociações entre artesãos e atravessadores externos que, “em geral, desvalorizam 

e subavaliam os produtos artesanais para revendê-los a atacado”. O autor realça as 

subordinações dos artesãos na condição de trabalhadores autônomos, informais, 

sem acesso a muitos direitos sociais básicos e que estão à margem da lógica de 

acumulação de capital. Essa relação, entre o artesão (criador e produtor de 

artesanato) e o atravessador (comerciante de artesanato) que incentiva a produção 

massiva8 de artesanatos, em muitos aspectos não se diferencia do trabalho 

terceirizado e a domicílio para a indústria do vestuário e calçado em tantos países 

do mundo. 

Outras pesquisas que investigam a relação entre o trabalho artesanal 

autônomo e o atravessador que busca negociar peças a atacado partem do 

empreendedorismo individual para realçar o quanto essa ideologia tem mascarado 

marginalidades do trabalho por conta própria. 

Marquesan e Figueiredo (2014) consideram falho o esquema funcional-

gerencialista que transforma o artesanato (pré-capitalista) em negócio pela ideologia 

do empreendedorismo individual em decorrência da mercadorização do artesanato 

condicionada a agentes externos que, ao invés de emancipar, incentivam a 

dependência e precariedade dos artesãos. Os autores relatam que: 

 

\Implícita aos objetivos de transformar o artesanato em empresa está a 
tendência à perda dos valores subjacentes às práticas artesanais e à 
descaracterização de certos aspectos simbólicos dessa prática cultural. 
Compreendemos que as ações dirigidas à promoção comercial do 
artesanato também tendem a obscurecer o potencial contestatório e 
emancipatório do artesanato como atividade que ainda conserva traços pré-
capitalistas. Isso assegura a manutenção da ordem estabelecida nos 
circuitos periféricos. Em vez de revitalizar os traços unívocos do artesanato 
e valorizar a autenticidade desse tipo de trabalho, o gerenciamento da 
produção artesanal, com base nos preceitos dos treinamentos rápidos, 
divididos em pacotes de conhecimento ao estilo gerencialista, e na 
consequente especialização dos artesãos em etapas específicas da 
produção, acaba por transformar o que poderia ser uma tradicional oficina 
de mestres de ofício em ambientes reprodutores do ideal fabril capitalista. O 
esforço que vem sendo despendido na transformação do artesão em 
empreendedor subalterno, um agente cuja mentalidade não se desvincula 
do comércio, do lucro, da lógica capitalista da acumulação privada de 
riquezas, é parte da operacionalização dessa ideologia que vê 
oportunidades de ganhos financeiros em praticamente todas as esferas da 
vida social. No discurso que foi instaurado a respeito do artesanato a partir 

                                                           
8 Para nomear a produção artesanal de massa, Rodrigues (2010, p. 29) usou o termo “industrianato”, 

uma designação citada pelas próprias tecelãs que fizeram parte do conjunto das informantes da sua 
pesquisa, que investigou a tradição têxtil em Brasília e no entorno dessa cidade. O termo é usado 
para explicar a tecelagem artesanal mais próxima de um modelo manufatureiro, em que as tecelãs 
deixaram de dominar todas as etapas e compartilhar saberes. 
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da década de 1980, passa-se a veicular a ideia de que, para que se possa 
participar de um mercado cada vez mais competitivo, é preciso formar cada 
vez mais empreendedores. O esforço dirigido à formação de uma 
mentalidade empreendedora por meio das ações coordenadas por tais 
programas baseia-se em pressupostos contestáveis, visto que, a partir da 
disseminação da lógica do consenso e da naturalização da ideia de que o 
artesanato precisa ser modificado, define-se essa via como a única solução 
para o artesanato brasileiro (MARQUESAN; FIGUEIREDO, 2014). 

 

Sem focar no segmento artesanal, Barbosa (2007, p. 54) contribui com essa 

discussão quando identifica o empreendedorismo individual como nova cultura do 

trabalho, legitimada pelo Estado e pela “figura desbravadora do auto emprego 

criativo que se realiza por conta própria”, para restaurar o capital. Na medida em que 

reconhece no empreendedorismo individual a condição de trabalho fragmentário, 

volátil e inseguro do capitalismo contemporâneo, capaz de ressignificar o emprego 

como “não direito” (BARBOSA, 2007, p. 61-62). 

Outras pesquisas tratam da relação artesanato e empreendedorismo 

individual para problematizar políticas públicas que legitimam o artesanato como 

economia de subsistência e a ideologia do empreendedorismo como única condição 

de potencializar esse segmento. Seraine (2009, p. 221-224) questiona o lugar de 

submissão do artesanato em discursos políticos e econômicos veiculados entre 

1950 e 1960, para os quais o desaparecimento desse setor parecia inevitável com a 

industrialização. Contesta as propostas do Programa de Artesanato Brasileiro (PAB 

– criado em 1991) e Programa Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas (SEBRAE) de Artesanato (criado em 1998), que “objetivavam modificar a 

visão de mundo e o comportamento do artesão na intenção de transforma-lo em 

empreendedor e retira-lo da pobreza”. Ou seja, “transformar o artesanato de 

subsistência em uma atividade típica do mercado capitalista”. As políticas, em geral, 

buscam individualizar e tornar pessoal, os que seriam problemas estruturais da 

economia capitalista. Segundo a autora, ao invés de se ater às questões de 

concentração de renda para tornar as condições de vida mais igualitárias pela 

distribuição de renda, essas políticas focalizam a pobreza. Apesar de questionar o 

lugar sempre de subordinação do artesanato e do trabalhador artesão na relação 

com o capital comercial, Seraine (2009) parece naturalizar o empreendedorismo 

como condição de agentes externos. 

A partir desses direcionamentos, é preciso repensar a necessidade de 

considerar ideologias e práticas do empreendedorismo individual mobilizadas, 
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também, pelos próprios artesãos para manter condições de trabalho e vida diante da 

crise estrutural do capital. Para dar conta desse debate, a pesquisa contextualiza a 

expressão “empreendedor individual” pela ótica dos poderes como dispositivos que 

disseminam por toda a estrutura social. 

Schumpeter (1982, 49) realça o dinamismo do empreendedor para resistir às 

dificuldades da vida moderna e negociar com as condições do mundo real em busca 

de propor “novo bem, novo método de produção, novo mercado, nova fonte de 

matérias-primas” e, consequentemente, modificar setores de atividades e territórios. 

Esses esforços estariam condicionados, por exemplo, à necessidade de conhecer 

aspectos da realidade; enfrentar instituições (políticas, econômicas, família, etc.), 

que podem favorecer ou limitar as negociações e mobilidades do indivíduo; e resistir 

às “forças do hábito que se levantam e testemunham contra o novo projeto em 

embrião” (SCHUMPETER apud MARTES, 2010, p. 61). 

As possibilidades de negociação do "empreendedor schumpeteriano” podem 

ser claras ou ambíguas; rígidas ou flexíveis; contraditórias, descontínuas ou 

obscuras, dependendo dos níveis estruturais, subjetivos e de interação que 

direcionam as suas ações. (MARTES, 2010). A autora, pronuncia ainda,  

 

Comparadas às atividades essenciais do capitalista do século XIX, suas 
atividades se mantêm, mas de forma mais ampliada e profunda: trabalham 
mais, calculam mais, negociam e especulam mais etc.; assim, os princípios 
para condução dos negócios mudaram: racionalização absoluta, por um 
lado e compulsão pelo aumento do volume dos negócios, por outro. É 
apenas dentro deste quadro mais amplo - que envolve características 
pessoais, aparatos institucionais, concepções metodológicas e um profícuo 
debate teórico - que se pode compreender o conceito "empreendedor 
schumpeteriano” (MARTES, 2010, p. 3-4). 

 

Assim, o empreendedorismo está associado à necessidade de o artesão ter 

que criar formas de rendimento a partir condições locais, por causa das 

metamorfoses da sociedade capitalista que têm piorado condições dos 

trabalhadores em geral e dos artesãos que sempre foram destituídos de direitos. O 

trabalhador com vocação para mudanças, faz opções a partir de um campo de 

possibilidades cada vez mais transformado para manter relações de produção e 

dominação de classe. 

Em busca de aprofundar na discussão que parte da existência de conflitos 

entre instituições e sujeitos para defender o empreendedorismo como forma de 

resistência aos limites institucionais, foi necessário recorrer à proposta de Foucault 
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(1979). O autor, para argumentar sobre as dinâmicas dos poderes periféricos, 

contextualiza o poder “estrategicamente construído” e socialmente disseminado 

pelas organizações institucionalizadas. Para ele, “uma classe precisa se tornar 

dominante, assegurar a sua dominação e reproduzir esta dominação por táticas 

sistemáticas e eficazes”. Enfatiza o poder como algo em movimento e que pode se 

localizar entre os sujeitos em condições desfavoráveis (FOUCAULT, 1979, p. 

252;182-186). Esses poderes são relacionais pela própria complexidade de ser e 

estar no mundo como artesão. Para Machado (1995), que trata da Genealogia do 

poder na introdução do livro Microfísica do Poder, 

 

Quando Foucault foi levado a distinguir no poder uma situação central e 
periférica e um nível macro e micro de exercício, o que pretendia era 
detectar a existência e explicitar as características de relações de poder que 
se diferenciam do Estado e seus aparelhos. Mas, isso não significava em 
contrapartida, querer situar o poder em outro lugar que não o Estado como 
sugere a palavra periferia. O interessante da análise é justamente que os 
poderes não estão localizados em nenhum ponto específico da estrutura 
social. Funcionam como uma rede de dispositivos ou mecanismos a que 
nada ou ninguém escapa, a que não existe exterior possível, limites ou 
fronteiras. Daí a importante e polêmica ideia de que o poder não é algo que 
se detém como uma coisa, como uma propriedade, que se possui ou não. 
Rigorosamente falando, o poder não existe; existem sim práticas e relações 
de poder. O que significa dizer que o poder é algo que se exerce, que se 
efetua, que funciona. E que funciona como uma maquinaria, como uma 
máquina social que não está situada em um lugar privilegiado ou exclusivo, 
mas se dissemina por toda a estrutura social (MACHADO, 1995, p. XIV). 

 

A partir dessa contextualização teórica, a proposta de Foucault (1995) de 

deixar de analisar o poder pelo esquema econômico e jurídico dado na relação 

contrato/opressão que indica obediência, auxiliará na análise do esquema 

dominação/repressão que indica resistência que se segue. O que permite pensar 

tanto nas relações entre empreendedorismo individual institucionalizado e poderes 

periféricos, quanto nas formas de recriar essa ideologia neoliberal na rede de 

produção e comércio de artesanatos, ou seja, a partir da estabilidade dessa rede 

mantida por poderes instáveis. A discussão aponta para a autoridade dos próprios 

actantes não humanos, como tratado em seguida. 

 

2.4 Lugar de poder dos objetos na teoria do ator-rede 

 

Neste tópico será apresentada a contribuição de Latour (2002, 2012), que 

inova na discussão de redes quando procura chamar a atenção para os objetos em 
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conexão com actantes humanos. O autor, a partir da teoria Ator-Rede, propôs não 

separar o “mundo das coisas” e o “mundo dos homens”, considerando que ambos 

são igualmente parte constitutiva das interações que, para ele, deixam de ser sociais 

para se tornarem coletivas (FREIRE, 2006). 

Latour (2012, p. 75-90) utiliza o termo ator para dizer que quando as pessoas 

atuam, elas nunca estão sozinhas no palco e “jamais fica claro quem ou o quê está 

atuando”. Através dessa compreensão, o autor realça a necessidade de considerar o 

lugar de autoridade, por exemplo, dos teares nas redes de produção e comércio de 

artesanatos. Na medida em que esse equipamento em funcionamento pode ser 

objeto de admiração, por garantir a permanência da tradição e ter que ser mantido 

mesmo diante de todas as inovações. 

A partir dessa consideração, Latour (2012, p. 120;125-126) propõe estudar 

“as inovações e controvérsias” pela manutenção, por mais tempo, dos objetos como 

mediadores visíveis, disseminados e reconhecidos, que “transformam, traduzem, 

distorcem e modificam” realidades objetivas e simbólicas. 

Esse pensamento encaminha a necessidade de ampliar a análise do local 

pela identificação e pelo rastreamento de mediadores (objetos), que existem 

independentes das dinâmicas do local e conectam esse território a outros lugares 

mais globais, mobilizando ações. Por exemplo, o tear de madeira foi transferido de 

Portugal ao estado de Minas Gerais antes da origem de Resende Costa, mas nesse 

município condiciona a rede de produção e comércio artesanal e é condicionado por 

ela. 

A localização e o mapeamento dos mediadores nas “conexões” que ligam 

“lugares” expandem as condições da análise porque permitem identificar mais 

facilmente os deslocamentos entre local e global. Esses mediadores formam 

“topografia plana das redes”, porque os caminhos e conexões seriam parte de uma 

“paisagem” que não estabelece hierarquias (LATOUR, 2012, p. 252-257). Com esse 

encaminhamento, propõe a desintegração das fronteiras entre dentro e fora, antigo e 

moderno, rural e urbano, local e global para originar fluxos contínuos que partem 

desses dois lugares e os condicionam. Por exemplo, o local seria, então, condição 

do global e este do local. “Nenhum lugar predomina o bastante para ser global, nem 

é suficientemente autônomo para ser local” (LATOUR, 2012, p. 294). 

Mas toda a ideia de problematizar locais autossuficientes e independentes só 

vai fazer sentido na medida em que identificamos e seguimos atores não humanos, 
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também denominados de “localizadores”, isto é, que “enquadram” as interações 

locais. Estas não são sincrônicas porque alguns mediadores são mais antigos do 

que outros, além de originados em localidades diferentes. Não são sinóticas porque 

nem sempre todos os actantes podem ser identificados, por causa do grande 

número desses participantes e porque os mesmos podem ser parte de mecanismos 

mais complexos, mesmo quando estes actantes sejam de grande importância. 

Também não são homogêneas na medida em que as coisas são diferenciadas dos 

agentes humanos. Não são isobáricas por causa da variação das pressões 

diferenciadas e imprevisíveis exercidas por cada intermediário ou mediador. Assim, 

parece impossível pensar o local e o global destituídos de “entidades materiais e 

humanas circulantes” (LATOUR, 2012, p. 289). 

 

Alguns participantes pressionam fortemente pedindo para ser ouvidos e 
considerados, enquanto outros são rotineiros, aferrados misteriosamente a 
seus hábitos. Na maioria das situações, as ações são afetadas por 
entidades heterogêneas que não têm a mesma presença local, não se 
originam na mesma época, não são imediatamente visíveis e não as 
pressionam com o mesmo peso (LATOUR, 2012, p. 290-292). 

 

Assim, “seria multiplicando as conexões com o exterior que conseguimos 

perceber como o interior está sendo mobiliado”. Porque do interno e externo 

dependem das ações dos atores redes que interagem com muitos mediadores e isso 

exige, mapear os “tipos de conexões” das redes que “transportam as ações por 

grandes distâncias” que se estendem para além dos territórios locais; localizar os 

mediadores (coisas que induzem ações) transportados nessas conexões; e se ater 

às interações locais que mantêm relação direta com as ações externas. (LATOUR, 

2012, 310; 318). Complementa ainda,  

 
 [...] só quando infiltra em ações não sociais é que o social se torna visível. 
Esse processo de delegação, deslocamento e translação nunca é mais 
claro do que no papel dos objetos materiais – caso entendamos “matéria” 
no sentido lato já distribuído à palavra. De fato, aquilo que foi designado 
pelo termo “interação local” é o conjunto de todas as outras interações 
locais distribuídas no tempo e no espaço, trazidas à cena por outros tantos 
atores não humanos (LATOUR, 2012p. 280-292). 

 

Tomando a contribuição de Latour (2012) para a investigação sobre o 

artesanato têxtil, é preciso atentar à dinâmica local que resulta de associações em 

contínuos movimentos imprevisíveis e provisórios. A breve revisão da história da 

tecelagem que se segue, e o estudo empírico, que será apresentado a partir do 
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capítulo 3, permitirão relacionar as metamorfoses sofridas pelos materiais e pelo 

trabalho artesanal e a ideologia do empreendedorismo individual na rede de 

produção e comércio de artefatos têxteis. 
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3 TECELAGEM DESDE A COLONIZAÇÃO DE MINAS GERAIS 

 

Neste capítulo será contextualizada a origem do município de Resende 

Costa-MG, destacando elementos da história que são importantes na atração de 

grande fluxo de turistas à cidade, interessados, sobretudo, no artesanato têxtil. Será 

enfatizada a perspicácia dos artesãos resendecostenses primeiro em conservar os 

teares de madeira que chegaram de Portugal durante o ciclo do ouro e, em segundo, 

aproveitar o potencial turístico da região em favor de manter a tecelagem manual 

como principal atividade econômica. 

Com apoio de Latour (2012), será analisada a dinâmica das ações humanas 

em interação com os teares manuais resendecostenses e outros objetos presentes 

em redes que conectam o município a outras localidades próximas e distantes (por 

vezes muito distantes). Para o autor, o interesse pelo objeto não significa conceder 

privilégios à matéria “objetiva” em detrimento da linguagem, dos símbolos, dos 

valores e dos sentimentos. Ao contrário, significa considerar a relação dialética 

existente entre esses objetos que, em suma, contém o humano e as interações 

sociais e as influenciam. 

Em busca dessas conexões, será contada a história do tear manual no 

município e em outros contextos geográficos, inclusive em outros contextos 

históricos como a Antiguidade. Esses equipamentos modificaram as condições de 

países da antiguidade, na Idade Média, e estão resistindo às modificações do 

mundo moderno, além de, inclusive, inspirando o desenvolvimento de invenções 

tecnológicas mais atuais. Os teares variam conforme suas formas, seus tamanhos, 

seus materiais e, por isso, condicionam, por exemplo, técnicas para o seu manuseio 

e características das matérias-primas que dão forma aos artesanatos. Esses 

equipamentos determinados e também determinantes de aspectos materiais e 

simbólicos possibilitam produzir uma variedade de artesanatos têxteis com a função 

de proteger e adornar o corpo; dar suporte às atividades diárias; decorar ambientes 

e manter usos, costumes e crenças. 

Após o item que trata da história do tear manual na Europa e no Brasil, será 

abordada a dinâmica das ações dos “actantes” que transferiram esse equipamento 

de Portugal a Resende Costa durante a colonização de Minas Gerais e o ciclo do 

ouro nesse estado. Desse modo, serão examinadas as metamorfoses desse 

equipamento no tempo e espaço, o seu poder de inspirar o desenvolvimento de 
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inovações tecnológicas modernas e a sua resistência para permanecer na 

modernidade. 

 

3.1 História da tecelagem no Brasil 

 

A circulação pelo criativo mundo dos fios e das fibras é uma fascinante 
aventura através do tempo e espaço, já que esta milenar arte vem sendo 
praticada por povos de países tão distantes entre si quanto o Egito, a China 
e o Peru, ao mesmo tempo em que logrou associar qualidades 
aparentemente incompatíveis, como uma indiscutível tradição de 
surpreendente vitalidade. Intimamente ligada a essa expressão estão as 
próprias origens do artefato têxtil brasileiro, cujo índio foi o principal 
protagonista. A arte têxtil é fecunda em materiais, técnicas e possibilidades. 
Ela opera com qualquer tipo de fio ou fibra, natural, vegetal ou sintética, em 
trançados, nós, bordados, tecelagens ou técnicas mistas, em composições 
e decomposições. Flexível ou rija, espacial ou plana, com ou sem relevos e 
vazados, sua colocação é ilimitada, e seu formato e dimensões, 
infinitamente variados. Já foi adorno – e continuará eventualmente a sê-lo, 
na medida em que é uma das artes que mais responde a necessidades 
humanas (CÁURIO, 1985, p. 9). 

 

A arte de tecer penetrou profundamente a antiguidade clássica (Grécia, Roma 

e Egito) para se associar às funções cotidianas. Na Idade Média, a partir do século 

X, passou a ser muito praticada nos países europeus, com desenvolvimento 

considerável no final do século XIII, em várias cidades do noroeste desse continente. 

A partir do século XV, a aceitação da tapeçaria se expandiu tanto que todos os 

grandes temas profanos e religiosos foram colocados no tear e traduzidos em fios 

coloridos de lãs e sedas, que eram misturados às tramas e urdumes de ouro e prata 

(CÁURIO, 1985,  p. 20-28). 

No Brasil, o ofício de tecer teve a sua origem com os índios como primeiros 

habitantes desse território, que produziram grandes riquezas da nossa cultura 

material. Os entrelaçamentos e trançados mais comuns eram feitos a partir das 

fibras de algodão, tucum ou buriti para produzir artigos do vestuário como “faixas, 

tangas, bolsas, redes e mantas” e da palha para fabricar “cestos, esteiras e outros 

elementos da habitação” (CÁURIO, 1985,   p. 32-36). Segundo a autora, os artefatos 

eram inventados, na maioria das vezes, em teares simples formados por 

“basicamente, dois rolos de madeira suspensos no teto e separados um do outro na 

altura da dimensão da peça que era executada” (Figura 1). 
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Figura 1 - Teares simples 

 
Fonte: (SANTOS; GOMES, 2010). 

 

As artes têxteis de grande utilidade para os índios foram iniciadas para 

ornamentar a habitação e celebrar tanto a vida quanto a morte: para enfeitar o corpo 

em dias de festas e comemorações e para cobri-lo nos rituais de morte, 

considerando que muitos índios tinham o “hábito de atar com cordas o defunto ou 

envolve-lo em rede ou com uma esteira” (CÁURIO, 1985, p. 36). Esse propósito foi 

sendo modificado a partir de 1549, quando os Jesuítas vieram ao Brasil, por meio da 

expedição de Tomé de Souza, com a intenção de catequizar os índios. A tecelagem 

passou a fazer parte das oficinas de “utilidades práticas” e foi incentivada pela moral 

católica que valorizava a necessidade de cobrir as partes dos corpos “dos incautos 

aborígenes”. 

Essa moralidade que impulsionava a transferência de conhecimentos, 

técnicas e habilidades de trançar fibras têxteis era repassada nas oficinas por 

mestres-tecelões indígenas, já que os jesuítas desconheciam modos de reproduzir o 

ofício. De acordo com Cáurio (1985, p. 70), o Jesuíta Vicente Rodrigues foi o 

primeiro “civilizado” a buscar ajuda dos aborígenes para aprender os conhecimentos 

práticos da tecelagem e, a partir dessa experiência, ensinar o ofício de tecer 
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reconfigurado pela moral católica. Cáurio (1985), acrescenta, 

 

Tal era o desconhecimento em que os jesuítas viviam em relação à 
tecelagem que Nóbrega, escrevendo a Portugal, pedia aos de lá que 
mandassem oficiais já feitos. A solicitação encontrou acolhida e quando 
Inácio de Azevedo voltou ao Brasil em 1570, preocupou-se em trazer três 
padres seculares, oficiais-tecelões: Antônio Fernandes, Fernão de Alvares e 
Antônio Rodrigues, bem como um irmão tecelão e cardador de Francisco 
Alvares [...] (CÁURIO, 1985, p. 70). 

 

Apesar de alguns jesuítas terem buscado fora do Brasil mão de obra para 

aprimorar o ofício de tecer, essa tecelagem já era praticada com grande primor, 

pelos nativos, em algumas regiões do próprio território brasileiro. Conforme Cáurio 

(1985, p. 70), “treze anos antes da chegada ao Brasil desses primeiros oficiais 

tecelões lusitanos” alguns nativos brasileiros já produziam, com grande intensidade, 

fios e tecidos em aldeias localizadas nos estados da Bahia, do Maranhão e do Pará. 

Por isso, o autor acredita que a necessidade de buscar fora uma mão de obra 

especializada tem relação com o desconhecimento de algumas aldeias brasileiras 

pelos jesuítas, por causa da grande dimensão do país. 

No Brasil, a prática manual de entrelaçar fibras foi introduzida com os índios 

embora tenha se desenvolvido, em grande medida, inspirada na realidade dos 

países europeus. Após a descoberta do Brasil pelos portugueses, os 

entrelaçamentos mais antigos utilizados na produção de tecidos mais grossos foram 

dividindo espaço com a tecelagem artesanal mais sofisticada e próxima de um 

estágio pré-industrial. Para Pereira (1957), a tecelagem encontrou no território 

brasileiro solo fértil para o seu desenvolvimento por causa do estoque de algodão 

cultivado no país em fins do século XVII, decorrente da grande concorrência que o 

mercado do açúcar vinha enfrentando. Associadas a essa abundância de matérias 

primas, estavam as experiências de fiar dos índios, a intervenção dos jesuítas e os 

interesses das populações rurais que pagavam elevados preços pelos tecidos 

ingleses e demoravam recebe-los pelas mãos dos mascates, por causa da distância 

entre o interior do Brasil e os centros comerciais onde chegavam essas mercadorias. 

As configurações desse trabalho durante o período da colonização foram 

transferidas aos costumes dos brasileiros que ainda hoje apropriam muito desses 

saberes e fazeres para fabricar uma grande variedade de artefatos artesanais. 

As primeiras indústrias caseiras surgiram com a produção de tecidos de 

algodão em teares horizontais acionados por pedais, e se expandiram, 
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principalmente, nas regiões com maior concentração de pessoas que chegavam ao 

Brasil como imigrantes. Em Minas Gerais, por causa da mineração; no Rio de 

Janeiro porque era local de escoamento desses minerais, e na Bahia porque foi 

capital do Brasil até 1763. Com o aumento da produção têxtil, o Brasil fez fracassar 

o Tratado de Methuen, assinado em 1703, que obrigava Portugal e suas colônias a 

importarem tecidos ingleses e a Inglaterra a comprar vinhos lusitanos. O insucesso 

desse acordo prejudicou Portugal, que dependia da proteção militar da Inglaterra 

(CÁURIO, 1985, p. 74). 

Essa foi uma das ocorrências que incentivou D. Maria I9 a assinar, em 05 de 

janeiro de 1785, um Alvará proibindo “todas as fábricas, manufaturas ou teares de 

galões, tecidos ou bordados de ouro ou prata, veludos, brilhantes, cetins, tafetás ou 

qualquer outra qualidade de seda”. Esse documento colocou em prática o que já era 

de interesse de D. Antônio de Noronha que estava, em 1755, no governo da 

capitania de Minas Gerais, isto é, o plano mencionado na carta que o referido 

governador encaminhou, naquele ano, a um dos ministros lusos. Noronha menciona 

nesse texto que se a tecelagem não fosse interditada “dentro de muito pouco tempo 

ficariam os habitantes da capitania mineira independentes de Portugal, pela 

diversidade de gêneros que se trabalhavam nas fábricas” (CÁURIO, 1985, p. 74). 

Para imobilizar essa produção, Portugal exigiu a destruição dos teares da 

colônia que ameaçavam a economia portuguesa e estavam contribuindo para 

reduzir os lucros obtidos com o comércio de tecidos portugueses no Brasil, já que a 

tornavam menos interessante as atividades agrárias, as quais garantiam o acúmulo 

de lucros para a coroa portuguesa. Além disso, a tecelagem artesanal poderia 

impulsionar a industrialização no Brasil e favorecer a independência desse país 

(SANTOS; SILVA, 1997, p. 50). Segundo Pereira (1957), além de terem os seus 

instrumentos de trabalho confiscados pela coroa portuguesa, os artesãos, em sete 

de julho de 1788, tiveram que assumir os custos e riscos do transporte dos teares 

até a corte portuguesa. As cenas de violência eram praticadas com frequência 

quando os proprietários desse equipamento tentavam resistir às determinações 

impostas no alvará. 

                                                           
9 Nascida em 17 de dezembro de 1734, em Lisboa, D. Maria Francisca Isabel Josefa Antonia 

Gertrudes Rita Joana de Bragança e Borbón era a primogênita do então casal de herdeiros lusos, 
ou seja, o Príncipe e a Princesa do Brasil, D. José I (1714-1777) e D. Marianna Victoria (1718-
1781), nascida Infanta de Espanha. Com o aludido fim de D. José, em fevereiro de 1777, Dona 
Maria I tornou-se Princesa do Brasil” (CERQUEIRA, 2014, p. 153-157). 
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Acobertadas as autoridades farta e legalmente – a Rainha Louca chegou a 
redigir ao governador da capital outro Alvará, a 26 de janeiro do mesmo 
ano, ordenando que fossem abolidas pela brandura ou violência as ditas 
fábricas e manufaturas no território da sua jurisdição -, inaugurou-se uma 
fase de perseguições, várias das quais registradas. Cita-se, por exemplo, a 
desmontagem de cinco teares na casa de um francês chamado Jacob 
Mounier, onde eram trabalhados finos galões de ouro e prata. Só no Rio de 
Janeiro foram apreendidos, em poucos dias, treze teares e seus respectivos 
pertences, conforme termo de entrega ao Senhor Ministro Martinho de Melo 
e Castro, lavrado em 31 de julho de 1798 pelo escrivão João Prestes de 
Melo. Injustiças também ocorreram, já que em pequenas fazendas, onde 
muitas mulheres continuavam a trabalhar por simplesmente ignorarem as 
ordens reais, ao invés de serem advertidas foram maldosamente presas, 
levadas para Vila Rica, metidas em calabouços, e suas casas e terras 
confiscadas em proveito de [...] elementos oportunistas que estavam 
manipulando o poder na época, e que nem vale a pena serem mencionados 
aqui (CÁURIO, 1985, p. 74). 

 

O referido Alvará manteve apenas a tecelagem mais rudimentar, 

principalmente, para que o território brasileiro pudesse dar conta de continuar 

produzindo tecidos rústicos de algodão empregados “na fabricação das vestimentas 

dos escravos e no ensacamento de produtos agrícolas locais” (PEREIRA, 1957). 

Também, algumas produções domiciliares de tecidos mais finos, praticadas no 

interior do Brasil, conseguiram resistir porque não foram alcançadas pelos exércitos 

da rainha, dadas as péssimas condições de algumas estradas e os escassos meios 

de transporte no território brasileiro. De qualquer forma, quase todas as “iniciativas 

mais elaboradas” dessa fabricação foram inibidas e imobilizadas pelas 

“condenações impostas aos infratores e gratificações suficientemente intensas 

oferecidas aos denunciantes” (CÁURIO, 1985, p. 74). 

Apesar do potencial de crescimento dessa tecelagem artesanal, em 1808, 

quando D. João VI liberou oficialmente a manufatura têxtil no Brasil, essa teve 

dificuldade em competir com o mercado internacional em plena evolução, 

principalmente, com a invenção da máquina de fiar na Inglaterra. Essa produção 

teve o seu crescimento retomado somente em 1813, quando o Príncipe Regente, 

além de liberar a prática dessa atividade, enviou ao governador de Minas um mestre 

tecelão patrocinado pelos “cofres da Real Junta de Comércio, Agricultura, Fábricas, 

Navegação do Estado do Brasil e Domínios Ultramarinos”, para diversificar as 

técnicas de tecelagem de todos os artífices que conseguiram manter seus teares 

(PEREIRA, 1957, p. 52). A tecelagem manual tornou-se mais frequente somente a 

partir dessa intervenção, que deu suporte ao desenvolvimento das primeiras 

indústrias no Brasil, cujo seu maior potencial estava concentrado nas capitanias de 
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Minas Gerais. Mas, de qualquer forma, essa produção de tecidos em grande escala 

foi moderada pela Revolução Industrial na Europa e poucas coletividades no interior 

do país mantiveram a tecelagem artesanal “traduzida como arte popular” e 

repassaram essas experiências ao longo das gerações (PEREIRA, 1957,  p. 52). 

Apesar de pouco frequente, a produção domiciliar não deixou de representar 

excelente oportunidade de negócio e “ocupação rentável, cada vez mais praticada, 

geralmente, pelas mulheres pobres”. Mesmo com o declínio da lavoura algodoeira 

(matéria prima usada na produção têxtil), favorecido pela abolição da escravatura, o 

mercado da tecelagem manual conseguiu se reinventar pela “engenhosidade e 

imaginação popular” (CÁURIO, 1985, p. 75). 

A permanência da tecelagem domiciliar foi muito comum no interior de Minas 

Gerais, Goiás, Mato Grosso e Bahia (RODRIGUES, 2010). Essa produção artesanal 

feita em teares de madeira foi, em grande medida, iniciada pelos bandeirantes que 

vieram a esses estados atraídos pela mineração. A tecelagem era muito praticada 

pelas famílias dos fazendeiros europeus e foi transferida às pequenas propriedades 

rurais, de onde era possível observar as mulheres produzindo os artefatos têxteis e 

alguns homens, denominados de “tropeiros”, transportando essas peças no “lombo 

de cavalos” para comercializá-las em outros territórios. 

De acordo com Santos e Silva (1997, p. 49), esse foi o caso dos 

conhecimentos e das técnicas da tecelagem resendecostense trazidos de Portugal à 

fazenda do Senhor Felisberto Pinto de Goes e Lara, durante o ciclo do ouro. Esse 

ofício, iniciado com a ocupação de São João Del Rei e Tiradentes, se serviu das 

histórias dessa colonização, que foram de grande valor para incentivar o turismo 

nessa região. 

 

3.2 Tecelagem resendecostense no contexto da mineração e colonização 

 

A tecelagem de Resende Costa teve a sua origem em meio aos conflitos e às 

guerras que disputavam as localidades de Minas Gerais com maior concentração de 

metais preciosos. A ocupação dessas áreas foi o que, mais tarde, originou o 

município mineiro de Resende Costa. 

A tradição resendecostense de tecer seria iniciada, mais tarde, a partir da 

ocupação da região do Rio das Mortes pelo paulista Tomé Portes Del-Rei, que 

transitava esse território com frequência para comercializar mercadorias nas áreas 
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mineradoras de Sabará e Vila Rica (ÁVILA, 2015). 

A partir dessa experiência Tomé Portes Del-Rei decidiu ocupar, em 1700, a 

região do Rio das Mortes, ou seja, uma área localizada na estrada que ele percorreu 

por muito tempo e que precisava ser atravessada por todos os exploradores de 

metais preciosos que saiam de São Paulo e do Rio de Janeiro em direção a Sabará 

e Vila Rica. Essa ocupação rendeu a Tomé Portes Del-Rei, em 1701, a função de 

Guarda-Mor do Porto Real, que foi criado nessa região pelo então governo da 

metrópole portuguesa, Dom João V, para controlar todos os metais preciosos que 

passassem por esse caminho. E foi a ocupação dessa área e a consequente 

concentração de pessoas nessa região que favoreceu a descoberta de ouro nas 

margens do Ribeirão de São Francisco Xavier, no lugar denominado de “Tijuco”, que 

originou o “Arraial Novo do Rio das Mortes” e recebeu o nome de “São João Del Rei” 

quando foi reconhecido como vila (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL, IPHAN, 2016). Esse reconhecimento, segundo Fonseca 

(2012), se deu em 1713, após a “Guerra dos Emboabas”, quando Portugal precisou 

exercer maior controle sobre Minas Gerais. 

A “Guerra dos Emboabas” teve início em 1707 com a concentração de 

bandeirantes paulistas em Minas Gerais, quando esses descobridores de metais 

preciosos exigiram o direito de explorar a região descoberta. Os bandeirantes 

tiveram que lutar até 1709 contra os “Emboabas”, ou seja, o grupo formado por 

“portugueses recém-chegados da metrópole (reinóis)” e colonos baianos que foram 

para a região, atraídos pelo ouro. Nessa batalha, os paulistas foram massacrados e 

obrigados a recuar para localidades mais distantes desse território. Esse fato 

incentivou o líder reinol Manuel Nunes Viana a se anunciar governador das Minas, 

em desacordo com o poder régio, e fez a metrópole se posicionar legalmente para 

não perder o seu poder. 

Em 1709, Portugal buscou retomar o seu domínio e melhorar a cobrança de 

impostos a partir de apoio conseguido no Brasil. Dom João V procurou definir e 

distribuir territórios brasileiros a partir do sistema de “sesmarias”, criando, em 1710, 

a capitania de Minas do Ouro que ficou sob o comando de Antônio de Albuquerque 

Coelho de Carvalho (ÁVILA, 2015). Para a criação das sesmarias, Portugal precisou, 

conforme Prado Júnior (2006, p. 58) formar, estrategicamente, vilas equipadas com 
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poder judiciário e fiscal10 e indicar, no Brasil, autoridades para administrar essas 

instâncias, sem, com isso, retirar a autoridade dos portugueses nas decisões 

referentes à colônia brasileira. 

A partir dessas ocorrências, dois arraiais da região do Rio das Mortes foram 

reconhecidos como vilas. Em 1713 o “Arraial Novo do Rio das Mortes” foi nomeado 

de Vila de São João Del Rei, em homenagem a Dom João V, e em 1718, o “Arraial 

Velho do Rio das Mortes” foi chamado de Vila de São José, em reconhecimento ao 

Príncipe Dom José, filho de Dom João V. Mais tarde, essa Vila passou a se chamar 

município de Tiradentes para condecorar a memória do inconfidente Joaquim José 

da Silva Xavier que viveu, por muito tempo, nessa região (INSTITUTO DO 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, 2016). 

Por volta de 1730, muitas famílias saíram de Portugal em direção aos 

Arraiais, Novo e Velho, com vistas a melhorar as suas condições de vida. Conforme 

Ribeiro (2014), muitas fazendas foram erguidas nas proximidades de São João Del 

Rei e, nesse grupo, estava a Fazenda do Senhor Felisberto Pinto de Goes e Lara, 

onde começou a produção artesanal resendecostense. De acordo com Santos e 

Silva (1997), foi essa família que iniciou a produção de tecidos em teares de 

madeira, que eram manuseados pelos escravos e seus agregados para produzir, 

manualmente, as vestimentas daqueles que não tinham condições de importar 

tecidos europeus. Conforme os autores, “nas fazendas, escravos e agregados 

teciam sem nenhuma preocupação comercial, mas sim como única opção de 

vestuário!” (SANTOS; SILVA, 1997, p. 27-28). Os conhecimentos e as técnicas de 

tecer foram sendo repassados entre outras famílias que ocuparam a região e foram 

importantes protagonistas da reconfiguração da tecelagem no cenário urbano de 

Resende Costa, para onde mais tarde foi transferido o ofício de tecer. 

Em fins do século XVIII, o Senhor Felisberto Pinto de Goes e Lara, 

juntamente com outros fazendeiros, como Pedrosa Morais e Alves Preto, decidiram 

iniciar em 12 de dezembro de 1749 a construção da capela de Nossa Senhora da 

Penha de França. A partir dessa igreja surgiu a cidade de Resende Costa, quando 

algumas casas foram construídas em torno desse monumento religioso para abrigar 

                                                           
10 Conforme Prado Júnior (2006, p. 58), para não ser considerado ilegal e poder transitar livremente, 

o ouro explorado precisava conter o selo real, conseguido após passar pelas casas de fundições, 
onde o metal precioso era derretido para se retirar a sua quinta parte, que era destinada à coroa 
portuguesa. Somente depois de atender a essas exigências o proprietário do ouro poderia circular 
com esse metal sem sofrer penas impostas pelas autoridades de Portugal. 
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as famílias dos fazendeiros nos períodos das festas religiosas (RESENDE, 2015). 

Esse povoado foi denominado, inicialmente, de “Nossa Senhora da Penha do 

Arraial da Laje” e reconhecido como tal pelas lei provincial nº 184, de 03 de abril de 

1840, e estadual nº 2, de 14 de setembro de 1891. Ganhou autonomia em 30 de 

agosto de 1911, quando o seu território se desvinculou de Tiradentes e foi elevado à 

categoria de município e reconhecido como Vila de Resende Costa pela lei estadual 

nº 843, de 7 de setembro de 1923 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 1959). A partir dessa autonomia, Resende Costa investiu no 

desenvolvimento da tecelagem que, aos poucos, foi sendo transferida da 

Comunidade Rural dos Pintos à área urbana desse município. Santos e Silva (1997), 

lembram: 

 

No Povoado dos Pintos, a tradição de tecer em teares foi passada ao longo 
dos anos, sendo comum a quase todas as famílias que ali residiam e ainda 
residem. Dessa forma, a tradição chega ao centro urbano, através das 
famílias que migraram para a cidade e encontraram um campo vasto para 
se multiplicar e crescer, levando o artesanato de Resende Costa à 
expansão. A tradição está atualmente espalhada por toda a cidade, onde 
em cada canto é simples perceber se existe ou não um tear. Basta ouvir um 
barulho peculiar, o que significa que existe mais uma peça da tecelagem 
artesanal sendo produzida (SANTOS; SILVA, 1997, p. 32). 

 

Os moradores resendecostenses reconheciam “o Povoado dos Pintos como 

sendo o principal foco da tradição da tecelagem artesanal trazida de Portugal e esse 

ofício como principal fonte de renda da cidade de Resende Costa” (SANTOS; SILVA 

1997, p. 29). 

A atividade artesanal alcançou o potencial de destaque da agricultura que 

predominou durante o ciclo do ouro e se fortaleceu nesse período para abastecer a 

população, que se concentrava nas áreas de mineração com a escassez de 

produtos gerais. A grande capacidade de produção das fazendas da Lage, 

associada à concentração de escravos nessas terras, possibilitou investir na 

diversidade de produtos agrícolas, tornando esse segmento fortalecido e pouco 

susceptível às consequências do declínio da atividade de extração de pedras 

preciosas em Minas Gerais. Principalmente, porque os grandes proprietários de 

terras dessa região ampliaram a rota de fornecimentos de produtos primários para 

além das fronteiras do território mineiro (RESENDE, 2018). 

No conjunto dessa produção diversificada, o ofício de tecer era ofuscado pelo 

lugar de privilégio da produção agrícola e pecuária. A tecelagem, circunscrita ao 
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âmbito do doméstico, era reservada às mulheres - inicialmente, às indígenas, 

escravas negras e esposas dos fazendeiros e com a disseminação desse ofício, o 

mesmo passou a ser praticado por mulheres pobres, principalmente, pelas esposas 

dos trabalhadores rurais da Comunidade dos Pintos. Muitas delas transferiram esse 

ofício para Resende Costa quando mudavam para essa cidade. 

Nesse município, as tecedeiras11 que saíram desse povoado eram citadas 

com respeito e admiração como “referências obrigatórias para se conhecer a 

trajetória da tecelagem”. Essas tecedeiras mais antigas da cidade “ficavam 

contentes e orgulhosas em contar, sentadas às portas de suas casas, que o ofício 

de tecer iniciado nos Pintos foi a condição para o desenvolvimento” de Resende 

Costa. O valor dessa história se fortalecia quando era associada à memória de 

importantes personagens e patrimônios do Brasil, conforme apresentado em 

seguida. (SANTOS; SILVA 1997, p. 31) 

 

3.3 Tecelagem na Estrada Real e no berço dos inconfidentes 

 

Resende Costa, como um município do Campo das Vertentes, situa-se na 

região do Centro-sul de Minas Gerais e faz divisa, a leste com os municípios de 

Oliveira, São Tiago e Ritápolis; a oeste com Lagoa Dourada; a sul como Coronel 

Xavier Chaves, e a norte com Passa Tempo, Desterro de Entre Rios e Entre Rios de 

Minas. Segundo dados do IBGE, essa cidade estava, em 2017, com uma população 

estimada de 11.569 pessoas. A estatística calculou 656 habitantes a mais do que no 

último censo (2010), que quantificou 10.913 pessoas. 

Esse município teve o seu nome escolhido em homenagem a José de 

Resende Costa, pai e filho, como duas importantes figuras do lugar que se 

envolveram na Conjuração Mineira, um movimento que foi desencadeado com a 

crise da mineração no século XVIII e que incentivou a metrópole portuguesa a 

modificar os esquemas de cobranças de impostos sobre os minérios explorados na 

colônia brasileira. Para compensar a redução da quantidade de minérios extraídos, o 

português Marques de Pombal estabeleceu que a população da colônia 

(mineradores e não mineradores) deveria pagar, anualmente, impostos equivalentes 

a 100 arrobas de ouro (em torno de 1500 quilos), mesmo quando não fosse 

                                                           
11 Termo usado no município para referir-se às artesãs que entrelaçavam fios e retalhos no tear. 
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conseguida essa quantidade desse metal. Revoltados com as exigências e 

violências que a população estava sendo submetida para pagar o valor estipulado, 

autoridades da classe dominante e pequena burguesia da Comarca do Rio das 

Mortes planejaram o importante movimento revolucionário, denominado de 

Inconfidência Mineira. O plano dessa rebelião, que seria colocado em prática em 

1789, foi denunciado por um dos membros do grupo da Conjuração Mineira, o que 

implicou no assassinato e na extradição de alguns inconfidentes, que foram 

deportados para outros países (PRADO JÚNIOR, 2006). 

O governador de Minas, Visconde de Barbacena, juntamente com outras 

autoridades portuguesas, decidiram deportar José de Resende Costa, pai, à Ilha de 

São Tiago do Cabo Verde, África, onde permaneceu até a sua morte, em 1798. José 

de Resende Costa, filho, foi o único dos 18 deportados que conseguiu retornar ao 

Brasil. Em 1804 foi transportado a Lisboa e em 1809 ao Rio de Janeiro, onde 

ocupou cargos na Assembleia Constituinte e primeira Legislatura da Câmara dos 

Deputados do Império (SANTOS; SILVA, 1997, p.15-17). As participações de José 

de Resende Costa, pai e filho, na Conjuração Mineira consagrou essas autoridades 

como figuras de grande importância para a história de Minas Gerais e de Resende 

Costa. 

A memória da Conjuração Mineira protagonizada por nomes reconhecidos 

como importantes heróis nacionais tem fundamentado a construção da identidade de 

Resende Costa e fortalecido o potencial do turismo cultural dessa cidade mineira, 

bem como a sua tradição de tecer em teares manuais. Além de ter sido o berço de 

dois importantes heróis da Conjuração Mineira, Resende Costa se localiza no trajeto 

da Estrada Real que une Ouro Preto, São João Del Rei e Tiradentes, conforme 

Figura 2, a seguir.  
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Figura 2 - Entrada de Resende Costa 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

Ao se posicionar nesse caminho, que durante o ciclo da mineração a coroa 

portuguesa determinou como percurso oficial pelo qual deveriam passar todos os 

metais preciosos retirados das minas brasileiras, Resende Costa tem sido 

beneficiada com o turismo cultural que se fortaleceu na região a partir do século XX. 

A Estrada Real e a arquitetura das cidades históricas localizadas nesse caminho 

passaram a atrair os olhares da população brasileira, principalmente, a partir das 

visitas de Mário de Andrade, em 1919, às cidades de Minas Gerais. Esse poeta, 

escritor e crítico literário modernista reconheceu, a partir dessa viagem, a arquitetura 

colonial desse estado como importante expressão da arte brasileira e identidade 

desse país, que deveria ser institucionalmente valorizada e protegida, incentivando 

outros artistas como Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral a viajarem para esse 

estado em 1924. A partir dessas visitas, a região de Minas Gerais foi reconhecida 

como “Estado onde a brasilidade teria se desenvolvido de maneira mais espontânea 

e autêntica, uma vez que estava mais distante dos centros litorâneos e sofria, por 

isso, menos influência da metrópole portuguesa” (NATAL, 2007, p. 203). 

Com a criação, em 1937, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (SPHAN), atualmente, denominado de Instituto do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (IPHAN), o conjunto arquitetônico e urbanístico de São João Del 

Rei e Tiradentes foi tombado como patrimônio histórico brasileiro. Essa 

regulamentação, que aconteceu em 1938, associada à criação em 1971, do Instituto 
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Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA, MG), tem 

incentivado várias iniciativas políticas que, por sua vez, têm feito a Estrada Real 

ganhar força econômica e social. Desde então, várias têm sido as propostas 

favoráveis ao desenvolvimento do turismo na região. 

De acordo com Miranda (2012), com a intenção de ampliar os locais de 

turismo e as atividades comerciais praticadas na Estrada Real, o Ministério do 

Turismo instituiu, em 1999, o “Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do 

Potencial Turístico da Estrada real” a partir da Lei 13.173, que tem como objetivos:  

 

a) promover a alteração do perfil de distribuição de renda e elevar o nível de 

emprego da população do interior do Estado de Minas Gerais;  

b) promover e divulgar a atividade turística interna e de lazer nessa região; e  

c) resgatar, preservar e revitalizar os pontos de atração turística e lazer já 

existentes, bem como as paisagens naturais desse trajeto.  

 

Em 2003, o governo criou os Circuitos Turísticos com a publicação do Decreto 

de Lei n° 43.321, o que possibilitou certificar, em 2005, o Circuito Turístico Trilha dos 

Inconfidentes, que contemplava 22 municípios, dentre os quais estavam: Resende 

Costa, São João Del Rei, Tiradentes, Lagoa Dourada, Prados e Ritápolis. De acordo 

com Oliveira (2007, p. 45), a proposta do governo seria de receber na Estrada Real 

em torno de 2,5 milhões de turistas por ano, potencializar as condições de trabalho e 

renda nos mais de 1400 km desse percurso, empregar mais de 178.000 pessoas e 

conseguir rendimento de até U$S 1,25 bilhão para as economias dos municípios 

dessa estrada. 

Em Resende Costa, o turismo cultural, além de ser potencializado pela 

receptividade calorosa dos moradores da cidade, também era favorecido pela 

localização desse município em um trajeto da Estrada Real e pelas suas edificações 

que foram construídas, ainda no século XVIII. Nesse grupo está a “Fazenda das 

Éguas” (Figura 3), situada a 23 quilômetros de Resende Costa. Buscando 

potencializar as possibilidades de preservação dessa edificação erguida em 1747 

para administrar uma das primeiras sesmarias da região, a mesma foi, de acordo 

com Ribeiro (2016b), tombada pelo Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e 

Cultural de Resende Costa no dia 30 de outubro de 2007, através do Decreto 

Municipal nº 82. 



77 
 

Figura 3 - Fazenda das Éguas 

 
Fonte: (EUSTÁQUIO, 2013). 

 

Outra importante construção de Resende Costa refere-se à Capela de Nossa 

Senhora da Penha de França (Figura 4), erguida em 1749 como marco que originou 

o município, e reformada entre 1893 e 1896 para evitar o seu desmoronamento. A 

ideia de levantar uma igreja que se chamaria de Nossa Senhora da Penha de 

França se deu em função da devoção de Portugal por uma santa com esse nome. 

Em Lisboa, uma dessas igrejas foi erguida por Antônio Simões no ano de 1598 para 

cumprir uma promessa que ele havia feito à referida santa, quando ela protegeu a 

expedição portuguesa realizada com destino ao norte da África em todas as 

batalhas que aconteceram nesse trajeto. No Brasil, o modelo dessa construção 

religiosa de estilo barroco foi reproduzido no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas Gerais. Em Resende Costa, a adoração por essa santa teve início 

com a ocupação do Povoado dos Pintos pelos portugueses e é por isso que a 

referida igreja constitui um dos principais monumentos turísticos da cidade. 
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Figura 4 - Capela de Nossa Senhora da Penha de França 

 
Fonte: (RESENDE, 2015, 2018). 

 

Em torno dessa edificação de Resende Costa foram construídas as primeiras 

moradias no território e, no grupo dessa arquitetura, está a casa em que morou o 

Capitão de José Resende Costa e seu filho (Figura 5), ou seja, uma construção que 

ajuda a lembrar dos importantes personagens históricos que participaram da 

Inconfidência Mineira e que deram nome ao município. 

 

Figura 5 - Edificação em que moraram os inconfidentes 

 
Fonte: Fotografia da autora. 

 

De acordo com Pinto (2011), o Capitão Resende Costa, como personagem da 

Conjuração Mineira, teve, em abril de 2011, a sua importância realçada pela 

presidenta do Brasil, Dilma Rousseff; pelo governador de Minas Gerais, Antônio 

Anastasia; e pelo prefeito de Ouro Preto, Ângelo Osvaldo de Araújo Santos. Essas 
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autoridades políticas estiveram presentes na solenidade de sepultamento dos restos 

mortais dos inconfidentes, José de Resende Costa, Domingos Vidal de Barbosa 

Lage e João Dias da Mota, que foram colocados sobre uma mesma lápide do Museu 

da Inconfidência, em Ouro Preto (Figura 6 A). Dentre todos os inconfidentes, o único 

rosto recriado pela ciência e apresentado ao Brasil, através dos meios de 

comunicação, foi o de Resende Costa (Figura 6 B). 

 

Figura 6 - Sepultamento dos restos mortais dos inconfidentes e rosto de 
Resende Costa 

 
                                            A                                                                      B  

 
Fonte: (PINTO, 2011)                                           Fonte: (MARTINS, 2011) 

 

 

Além da história de Resende Costa, que remete aos trajetos, arquiteturas e 

heróis do período da mineração, as belezas naturais expressas na paisagem têm 

favorecido o turismo nesse município, e funcionado como importante atrativo desse 

território. Nas estradas que saem de Resende Costa e levam aos povoados rurais 

encontramos, em meio às montanhas e serras, um conjunto de cachoeiras que 

encantam pela beleza (Figura 7). 
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Figura 7 - Cachoeiras nas proximidades de Resende Costa 

 
                    Cachoeira dos Pintos                                     Cachoeira de Jacarandira 

 

  
Cachoeira do Taboado                                          Cachoeira Moreira 

Fonte: (POUSO & PROSA, 2018) 

 

Também do centro de Resende Costa, construído sobre uma grande rocha de 

granito, que está a 1140 metros de altitude acima do nível do mar, está o Mirante 

das Lajes, onde é possível observar a beleza das montanhas e do pôr do sol da 

região do Campo das Vertentes, conforme figuras apresentadas em seguida. Uma 

paisagem que tem atraído um grande número de interessados em conhecer o lugar. 

 

Figura 8 - Mirante das Lajes e pôr do sol visto desse Mirante 

  
                Fonte: Fotos da autora.                                       Fonte: (RESENDE COSTA, 2017).  



81 
 

A figura dos inconfidentes, associada à vista do Mirante das Lajes, são tão 

importantes para o município que compõe a letra do seu hino. Na estrofe principal 

dessa canção, Resende Costa é lembrada como “cidade altaneira e berço de heróis 

nacionais”, que conta com “o mais belo mirante que Deus já pôde criar”. Nesse 

contexto de grande beleza natural e de patrimônios reconhecidos e tombados, o 

trabalho artesanal foi se fortalecendo e ganhando valor. A mobilização dessa história 

tem sido condição importante para a expansão desse mercado, conforme será 

apresentado em seguida. 

 

3.4 Lugar da tecelagem resendecostense nas estatísticas 

 

A caracterização da tecelagem a partir do IBGE e de outras fontes locais foi 

dificultada por causa da inexistência de estatísticas sobre a quantidade de domicílios 

envolvidos com atividades da cadeia produtiva artesanal e de teares em cada 

habitação. Essa ausência relaciona-se ao caráter informal dessas atividades, mas 

também, segundo Luís Cláudio (RESENDE COSTA, 2016, p. 74), com a “tradicional 

desconfiança do mineiro enraizada nos moradores de Resende Costa”. Por isso, 

foram contrapostos a fonte de dados mais gerais do IBGE (Censo Demográfico de 

2010), os depoimentos dos entrevistados desta pesquisa e as informações da tese 

de Silva (2010a), considerando que essa era a tese mais recente sobre a tecelagem 

resendecostense, construída para analisar o mercado da tecelagem como 

construção social mediante visita a 76 comércios e, aproximadamente, 75% dos 

domicílios dessa cidade, entre 2007 e 2009. O autor da pesquisa contatou 2655 do 

total de 3497 domicílios computados pelo IBGE em 2010. 

Em conformidade com a tese de Silva (2010, p. 3), quando citou Libby (1997) 

para informar que no Inventário dos Teares da Capitania de Minas Gerais (1995) 

foram encontrados mais teares (1248) do que domicílios (1242), Luís Cláudio 

(RESENDE COSTA, 2016, p. 74) “aposta que em cada domicílio tem no mínimo um 

desses equipamentos”, principalmente com a projeção da tecelagem em Resende 

Costa.   

De acordo com Santos e Silva (1997, p. 60), desde a inauguração, em 1985, 

da primeira loja na cidade, mais 24 pontos foram abertos em 10 anos. Esse número, 

conforme Silva (2010a), quase quadriplicou entre 1995 e 2010, considerando as 94 

lojas que ele contabilizou apenas na Avenida Alfredo Penido (entrada da cidade). 
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43,5% dos 76 estabelecimentos comerciais que esse autor analisou tinham menos 

de cinco anos. Essa expansão vai ser confirmada, também, na produção a partir dos 

664 domicílios visitados na pesquisa de Silva (2010a). Com essa inserção, o referido 

autor verificou que a produção na maioria dos domicílios era recente, já que tinha 

entre cinco e 10 anos. 

A atividade do artesanato, segundo Jair (comerciante de roupas na cidade), 

deixou para trás os municípios como São Tiago, Desterro de Entre Rios, Ritápolis. 

Esse aspecto se seu principalmente considerando que uma família podia aumentar o 

seu rendimento rapidamente, porque desde muito cedo os membros eram 

incentivados a trabalhar. Dados do IBGE (2017) reforçam o depoimento de Jair no 

que diz respeito ao desenvolvimento de Resende Costa em comparação com São 

Tiago (10.561 hab.) e Desterro de Entre Rios (10.913 hab.), ou seja, com cidades 

vizinhas com quase o mesmo número de habitantes de Resende Costa. Essas 

estatísticas informam que 37% de pessoas de Resende Costa ganhavam mais de 20 

salários mínimos, enquanto 21% tinham esse rendimento em São Tiago e ninguém 

em Desterro de Entre Rios. Esse rendimento, segundo dados do censo demográfico 

(2010), era realidade apenas de, aproximadamente, 0,4% do total de artesãos 

brasileiros (206,901), já que a maioria (85,9%) ganhava menos do que dois salários 

mínimos. Também por causa dessa renda elevada em Resende Costa, 418 

habitantes a mais do que em São Tiago e 774 a mais do que em Desterro de Entre 

Rios eram proprietários de automóveis. Além disso, menos pessoas com mais de 10 

anos (1.983 casos) em Resende Costa do que em São Tiago (2.531 casos) e 

Desterro de Entre Rios (2.222 casos) não tinham rendimentos. As oportunidades de 

conseguir trabalho desde muito jovem e elevar rendimentos está associada à 

iniciativa empreendedora de alguns agentes dessa cadeia, que se empenharam em 

reinventar a tradição ao modernizar insumos e processos, além de estabelecer 

novos meios de concentração de lucros nas mãos de uma minoria de (empresários 

lojistas). Os principais elementos que conformam as redes de produção e comércio 

nesse artesanato serão analisados no capítulo 5. 
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4 A TRADIÇÃO DE TECER REINVENTADA 

 

Nesta parte da tese o “empreendedorismo individual” foi associado tanto à 

reinvenção da tecelagem resendecostense (iniciada no século XVIII), em conexão 

com a modernidade e sociedade-mercado global, quanto à sua encenação como 

tradição. 

A necessidade de encaminhar esse debate foi indicada pelos próprios 

agentes dessa rede de produção e comércio de artesanatos têxteis e se deu, 

inicialmente, por Cristiano (proprietário de loja de artesanato na cidade), que se 

referiu espontaneamente aos produtores e comerciantes desse lugar como 

empreendedores individuais. Porque, segundo ele “cada artesão tecendo 

individualmente nos seus domicílios, sem planejamento coletivo e apoio político, 

soube aproveitar o potencial turístico da região e conseguiu mudar a história de 

Resende Costa”. O empreendedorismo, de acordo com esse informante, “começou 

em 1980, quando cada tecedor teve a iniciativa de comprar o seu próprio tear para 

praticar o ofício”. Tal argumento é confirmado pelos outros lojistas e todos os 

produtores, que vincularam empreendedorismo individual à capacidade de cada 

agente dessa cadeia em contribuir para transformar o artesanato no setor de maior 

potencial da economia da cidade e incrementar o rendimento da sua família. 

Mediante essas informações, o empreendedorismo pode ser vinculado à venda de 

artesanatos por atacado e às inovações simultâneas da produção e do comércio 

dessas mercadorias. 

Em busca de melhor encaminhar essa discussão, é preciso esclarecer, a 

partir de Giddens (2002), o significado da expressão “reinvenção de tradição” para, 

em seguida, vincular essa definição à proposta de hibridização de Canclini (2015) e 

Latour (2002, 2012). A partir destes autores é possível defender a impossibilidade de 

separar tradição e modernidade, local e global, artesanal e industrial, bem como a 

necessidade de atribuir lugar de poder, também, aos objetos em interação com os 

agentes humanos. 

Giddens (2002, p. 50) considera a proposta de Hobsbawm e Ranger (2014), 

para quem a invenção das tradições e dos costumes estaria condicionada à 

revolução industrial. Tal como Hobsbawm e Ranger, Giddens questiona os discursos 

que fazem referência à permanência, na modernidade, do passado em sua essência 

original, mas inverteu a argumentação desses autores quando defendeu que a 



84 
 

tradição sempre foi inventada, mesmo em períodos passados. O autor pontua que 

as tradições, instituídas pela primeira vez ou reinventadas, não permanecem puras 

ao longo da história. 

Sem se prender às consequências negativas da modernidade (desencaixe de 

instituições; modificação de hábitos e práticas sociais e recombinação das relações 

sociais), Giddens (1991, p. 14-15) realça a necessidade de considerar nas culturas 

tradicionais as ocorrências complexas na fronteira do moderno e passado porque 

“nem a tradição e nem a modernidade formam um todo à parte”. Principalmente, 

tendo em vista que as inovações tecnológicas e os mecanismos de comunicação 

desvinculam o tempo do “cenário físico situado geograficamente”, tornando ausentes 

e distanciados, os espaços dos sujeitos (GIDDENS, 1991, p. 27). 

Ao analisar processos de hibridização na América Latina, Canclini (2015, p. 

97) refere-se ao risco de os estudos enclausurarem as culturas populares como 

autossuficientes. De acordo com esse autor, mesmo anteriormente às 

transformações modernas (indústrias culturais, turismo, relações econômicas e 

políticas com o mercado nacional e transnacional de bens simbólicos) que tem 

acometido essa região do continente americano desde a década de 90, os 

processos de migração, mestiçagem e urbanização já eram fatores de 

“redimensionamento das práticas desses grupos”. Ademais tanto os “movimentos 

populares estão interessados em modernizar-se” quanto “os setores hegemônicos 

em manter o tradicional, ou parte dele, como referente histórico e recurso simbólico 

contemporâneo” (CANCLINI, 2015, p. 277). 

Já Latour (2002, p. 103) usa o termo hibridação para defender a simetria entre 

“actantes” humanos e não humanos em favor de mapear as redes que conecta local 

e global. Com a intenção de esclarecer a sua proposta, recorre à imagem da 

marionete formada pelo manipulador que “age e tem o seu comportamento ditado 

pelas marionetes” que são “autorizadas” pelo manipulador. Nesse sentido, ao 

mesmo tempo em que as marionetes “mantêm e controlam” ações do manipulador, 

são “mantidas e controladas” por ações do manipulador – isso,  na medida em que 

segundo o referido autor, por “sucessões de ligeiras superações”, as coisas criadas 

serão superadas pelos criadores e estes pelas coisas criadas. A coisa como fetiche 

(construção e verdade) “ainda que não seja nada senão aquilo que o homem faz 

dela, inverte a origem da ação, dissimula o trabalho humano de manipulação, 

transforma o criador em criatura”. Porque “o fetiche é o que faz-fazer e faz-falar”, “o 
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sujeito concebido deve mudar tanto quanto o objeto-alvo” (LATOUR, 2002, p. 27;69-

70). Essa teoria se faz necessária nesta tese, na medida em que o mapeamento da 

interação entre agentes humanos e não humanos permite descrever mais 

claramente aspectos da reinvenção da tecelagem e a sua encenação como tradição. 

Por essa abordagem, o empreendedorismo vai ser a expressão da interação entre 

equipamentos e agentes dessa cadeia. 

 

 4.1 Processo de configuração da cadeia da tecelagem 

 

Ao discorrer sobre a configuração da tecelagem será possível evidenciar o 

encontro entre os objetos “mais antigos de manutenção da tradição” (teares 

manuais) e os objetos mais tecnológicos, que aproximam a produção manual da 

industrial. Essas modificações em conexão com o global e expressões do 

capitalismo industrial serão expostas para, mais à frente, se considerar os esforços 

para encenar a permanência do passado, mesmo diante de todas as modificações. 

 

4.1.1 Tradição de tecer na fluidez das fronteiras entre local/global, antigo/moderno e 

manual/industrial 

 

Neste tópico serão apresentadas as configurações da tecelagem 

resendecostense, que é tensionada entre tradição e modernidade, enfatizando esse 

dinamismo vinculado aos deslocamentos de “actantes” não humanos e humanos em 

busca de melhorar as condições de vida, inicialmente, no rural e, depois, no urbano. 

Essas mobilidades condicionam a manutenção da tradição de tecer que precisou 

transpor fronteiras em busca de sua legitimidade. Uma discussão que apresenta a 

tecelagem manual como uma construção que mantém elementos antigos do 

território local e se fortalece na história desse contexto, mas que não deixa de se 

reinventar nas expressões da economia industrial, como apresentado no Quadro 1, 

a seguir. 
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Quadro 1 - Invenções na rede de artesanatos resendecostense 

Produção 

Matérias-primas 

▪ Introdução da lã na tecelagem que usava algodão e aproveitava “roupas velhas”. 

▪ Introdução dos retalhos de tecidos das indústrias têxteis. 

▪ Introdução das tiras de tecido de malha das indústrias têxteis. 

Equipamentos 

▪ Invenção da urdideira (caixa de madeira vazada) que gira em torno do seu próprio eixo quando 
acionada pelas mãos de um operador. 

▪ Invenção de equipamento motorizado para puxar os fios da urdideira e produzir mais rapidamente 
as teias (bobinas com linhas) que eram introduzidas no tear. 

▪ Introdução de motor na urdideira já criada. 

▪ Invenção de bobinas recicláveis. 

Artesanato/Tecelão 

▪ Produção massificada de peças simples (tecidos lisos). 

Comércio 

▪ Abertura de estabelecimentos comerciais. 

▪ Comércio de peças por atacado. 

▪ Introdução da máquina de cartão de crédito/débito. 

▪ Introdução de computadores e equipamentos de fax. 

▪ Estruturação de sites e cartões de divulgação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A própria existência da tecelagem resendecostense aparece condicionada à 

conexão com o global na medida em que esse ofício realizado em teares horizontais 

foi iniciado no século XVIII por colonizadores portugueses, que vieram ao Brasil no 

período da mineração. Como vimos, o entrelaçamento de materiais têxteis em teares 

de madeira foi iniciado por portugueses, mas se desenvolveu em Resende Costa a 

partir de “condições sociais, culturais e climáticas desse território que transformam e 

adaptam essa produção para manter a sobrevivência material e simbólica de 

considerável parcela dessa população” (SANTOS; SILVA, 1997, p. 33). 

Essa tecelagem, que teve origem em âmbito rural (Comunidade dos Pintos), 

continuou se reconfigurando em conexão com outros territórios porque os “viajantes 

caixeiros” se deslocavam até outras localidades em busca de revender os artefatos, 

ou seja, “viajando no lombo de cavalos, os mascates (muitas vezes, os próprios 

parentes das tecelãs) divulgavam o artesanato que saía de um pequeno território 

(incrustado entre vales e cachoeiras) que ia ficando para trás à medida que a 

pequena capela do lugar desaparecia no acaso do dia, sombreada pelo pôr-do-sol” 

(EUSTÁQUIO, 2010). 
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Esses deslocamentos para revender os artesanatos mobilizaram informações 

e recursos que modificaram etapas da cadeia da tecelagem. Além da variação dos 

tempos de produção, incentivada pelas demandas dos clientes, as técnicas foram 

alteradas a partir do fluxo de matérias primas que chegavam de outras localidades 

pelas mãos dos viajantes. A produção de artefatos têxteis, que utilizava roupas 

velhas e fibras de algodão, foi alterada com a introdução da lã de carneiro, uma vez 

que as etapas de preparação dessa matéria prima eram mais complexas do que as 

etapas de manipulação do algodão, que era lavado, colocado para secar, escovado 

(retirada das sementes e sujeiras), transformado em fio a partir de uma roda 

denominada de roca e tingido por corantes vegetais. Já para garantir qualidade dos 

fios de lã, essa fibra precisava passar, inclusive, pela fervura durante a lavagem, 

para a retirada da gordura do animal impregnada nessa matéria prima. Dona Lilita 

(uma das tecelãs mais antigas de Resende Costa, considerada arquivo vivo da 

história da tecelagem na cidade) afirma: 

 
Eles viajavam, às vezes eram dois companheiros. Punham em cima do 
animal e ia. Ficavam muitos dias. Ai lá eles vendiam a colchas e traziam a lã 
de carneiro para nós. Aí chegavam. Aí tinham que arrumar aquela lã no 
ponto de tecer. Tinha que lavar e fiar. Tinha que lavar com água quente, 
colocar de molho para retirar a gordura do animal. A carda acontecia com a 
lã seca. A partir da carda eram retirados carrapichos, ciscos. A lã ficava 
clara e bonita. Mas, aí minha filha, nós fazíamos isso tudo. As avós, as tias, 
a mãe, tudo faziam. A minha avó paterna teceu até morrer. E as tinta 
agora? Tinham as tintas prontas, mas íamos ao campo, também, catar 
ramos pra tingir. Quaresminha, anil, sete sangria, ruiva, urucum. 

 

Mas, por causa da complexidade do processo de preparação do algodão e da 

lã, além da pouca disponibilidade dessas fibras naturais, as mesmas foram sendo 

deixadas de lado quando a tecelagem foi transferida da zona rural a Resende Costa, 

devido à demanda aumentada desses artefatos. Também a iniciativa de entrelaçar 

tiras obtidas de “roupas velhas” (Figura 9) para incrementar a tecelagem que 

utilizava fibras naturais teve que ser provisória com a transferência do ofício à zona 

urbana. Principalmente no final da década de 1980, com a abertura de muitos 

comércios fixos de artesanatos têxteis na entrada da cidade, o que também elevou a 

variedade de informações e materiais que passaram a cercear o processo produtivo. 

De acordo com Cristiano (proprietário de loja de artesanato na cidade), isso ocorreu 

“porque os viajantes caixeiros (mascates) passaram a comprar na cidade 

artesanatos por atacado, os comerciantes de Resende Costa tornaram-se 
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empresários”. 

 
Figura 9 - Peça produzida com roupas velhas 

 
Fonte: Foto da autora. 

 

A necessidade de ofertar maiores quantidades de artefatos em 

estabelecimentos comerciais fixos fortaleceu o vínculo entre a tradição de tecer e 

algumas indústrias têxteis (de Minas Gerais e outros estados), que inicialmente 

doavam os retalhos e, depois, passaram a vender esses resíduos têxteis. Isso 

ocorreu quando algumas pessoas do referido município tiveram que firmar contratos 

com essas empresas para garantir a manutenção dessa cadeia artesanal. De acordo 

com Silva (2010a, p. 110), os retalhos tiveram que ser comprados quando as 

indústrias de São João Del Rei deixaram de atender às demandas aumentadas em 

Resende Costa, que teve que contar com refugos das malharias de Minas Gerais 

(Juiz de Fora e Divinópolis), Rio de Janeiro (Petrópolis e Teresópolis) e São Paulo. 

Essas mudanças na cadeia da tecelagem foram incentivadas a partir do 

êxodo rural em direção a Resende Costa, que se deu mediante a oferta de 

empregos para a construção da ferrovia do aço, nas proximidades desse município. 

Mais exatamente, por causa do interesse dessas pessoas em continuar na cidade 

após a finalização dessa obra, quando muitas dessas famílias tiveram a iniciativa de 

buscar na tradição têxtil uma oportunidade de trabalho e renda. Essa permanência 

também foi incentivada pelo investimento do poder público nas condições da 

infraestrutura dessa cidade e dos serviços de saúde, educação e transporte, 

melhorados para atender demandas dessa população aumentada. (SILVA, 2011). 
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Em 1981 foi inaugurada “a estrada asfaltada que interliga a cidade de 

Resende Costa a uma via (BR383) de acesso a Belo Horizonte, o que facilitou o 

trânsito nas duas principais rodovias do país: na BR 040 (Washington Luís) e BR 

381(Fernão Dias)” (SANTOS; SILVA, 1997, p.53-54;58). Esse investimento tornou 

mais facilitado o acesso ao município e mais conhecida a tradição resendecostense 

de tecer em outras localidades, incentivando o “boom” de comércios em Resende 

Costa na década de 1990. 

A tecelagem resendecostense manteve a divisão da produção em etapas, 

praticada já no século XVIII12 e modificou configurações do trabalho. Principalmente, 

quando, no século XIX, esse mercado foi “organizado burocraticamente pelos 

lojistas que passaram a exercer controle sobre a produção domiciliar” (SILVA, 

2010a, p. 144). 

O trabalho do picador13, quase extinto na cidade, foi substituído pelo trabalho 

de apenas emendar e enrolar as tiras de malha na forma de “bolas”. O que tornou 

esses resíduos mais rapidamente disponíveis para a produção no tear e possibilitou 

dar conta de transformar as toneladas de resíduos têxteis que chegavam à cidade. 

Conforme Silva (2010a, p. 95), “as linhas e os refugos de malharias passaram a ser 

fornecidos em escala industrial”. Também, os processos de urdidura dos fios14 

colocados em bobinas (“teias”) que alimentam os teares foram sendo modificados na 

medida em que os tecedores abriram mão de produzir artefatos mais complexos 

para se dedicarem à fabricação de toneladas de peças menos elaboradas. 

A dinâmica das inovações da fase de “urdir fios” ficou explícita nos 

argumentos da comerciante conhecida na cidade como Dora Linhas (lojista de 

artesanatos e matérias primas na cidade). Segundo essa informante, quando o seu 

marido e cunhado chegaram a Resende Costa revolucionaram a etapa de urdidura 

que eles consideravam “muito atrasada”. Dora nasceu em Minas Gerais, em uma 

cidade próxima a Governador Valadares, e foi muito nova com os pais para São 

Paulo. O seu esposo nasceu em São Paulo, tinha os pais morando em Resende 

Costa e, por isso, “viveu entre o café de São Paulo e o leite de Minas Gerais para 

                                                           
12 Silva (2010a, p. 3) traz essa informação a partir de Libby (1997, p. 119) quando esse autor comenta 

sobre a divisão social do trabalho na tecelagem no século XVIII. Quando o entrelaçamento de fios 
ainda praticado na zona rural, “era mantido por um contingente muito maior de fiandeiras que 
provavelmente” limpavam e preparavam as fibras para, em seguida, transformá-las em fios. 

13 Mão de obra que pica os retalhos de tecidos em forma de tiras, emenda esse material e enrola 
essas tiras. 

14 Fios que são entrelaçados às tiras de retalhos para formar o tecido. 
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conseguir manter o sustento da casa”. A artesã conheceu o seu esposo na capital 

paulista e, depois de casados, moraram nesse estado trabalhando como 

“vendedores ambulantes” de “roupas de cama, mesa e banho”. Com os rendimentos 

desse comércio realizado de “porta em porta” conseguiram abrir um bazar, mas 

desistiram de continuar com o negócio por causa da insegurança e frequência de 

assaltos nessa cidade grande. 

Em 1988, Dora, o marido, seus dois filhos, o irmão do seu esposo e a sua 

cunhada se mudaram para Resende Costa para recomeçar a vida em uma cidade 

pequena. O seu esposo e o irmão dele compraram um terreno para se dedicarem à 

plantação de eucalipto. Dora e sua cunhada tinham interesse em dar continuidade à 

atividade comercial praticada em São Paulo e, ao perceberem a importância do 

artesanato em Resende Costa, decidiram alocar um ponto, no centro da cidade, 

para comercializar matérias primas (linhas e retalhos) usadas na produção dos 

artefatos. Depois de dois anos que Dora e sua cunhada estavam trabalhando juntas 

nesse comércio, ela precisou sair e passar a sua parte para a sua sócia, porque 

ficou grávida do terceiro filho. Recomeçou com o comércio três anos depois, quando 

já tinha o seu quarto filho e o filho mais velho já estava “com 12 para 13 anos, na 

hora de fazer alguma coisa”. Alugou uma casa ao lado do imóvel em que morava na 

época da entrevista e abriu uma loja de retalhos e bobinas na sala e garagem dessa 

moradia. Nessa época, a casa (Figura 10) em que ela estava morando (quando foi 

entrevistada) não tinha sido construída, e no local existia apenas o lote que a sua 

família comprou com o dinheiro que juntou em São Paulo. 

 

Figura 10 - Moradia e comércio de matérias primas 

 
Fonte: Foto da autora. 
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Diante do crescimento do comércio de retalhos e bobinas de fios em Resende 

Costa, o esposo da referida tecelã, desassossegado com a forma de urdir (misturar 

os fios que eram introduzidos no tear) dos artesãos dessa cidade, teve a iniciativa de 

criar uma urdideira. Dora Linhas lembra, 

 
O pessoal aqui urdia na parede. Ficavam trançando na parede. Era um 
quadro, um monte de pauzinhos nas laterais. Essa era a urdideira. As 
mulheres ficavam assim, passavam pra cá e pra lá. Chegavam embaixo 
fazia a cruz. Isso quando a gente veio para cá. Quando chegamos aqui, o 
pessoal urdia assim e as linhas vinham em meadas. Meadas compradas em 
Juiz de Fora para urdir. Isso há 26 anos atrás. Era preciso desmanchar as 
meadas, fazer as bolas, colocar nos cochinhos e urdir. Aí quando a gente 
chegou aqui, agente achou primata. E agente se interessou pelo serviço. 
Antigamente, eles faziam apenas entre três e cinco colchas. Na urdideira 
eles amarram a cruz em cima e embaixo, tiravam e passavam para a caixa. 
Ah é muito bom. E olha que eu não sou daqui. Eles tiravam a linha urdida e 
trançavam. Daqui eles passavam para o tear. Enrolava, na mão, essa 
bobina para tecer. Gastava umas duas, três pessoas para enrolar uma teia 
no tear. Eles gastavam mais tempo. Gastava uma pessoa no resteiro. 
Passava tudo no resteiro. A pessoa ficava pra lá e pra cá. Outra pessoa 
ficava atrás para firmar e outro enrolando. Punha o ferrinho aqui e ia 
enrolando. Aí o meu marido inventou a máquina para enrolar. Ficamos 
trabalhando no sistema antigo. Fazia a trança e vendia. Aí meu marido 
inventou as máquinas que já enrolam para as pessoas. As pessoas trazem 
o rolo, levo lá para baixo e enrolam na máquina. Isso há 26 anos a gente 
fazia da forma antiga. Aí trabalhamos mais uns oito anos. Meu marido 
começou a estudar, foi pesquisando, bolou de cabeça, até fazer a máquina 
de enrolar. 

 

O esposo e o cunhado de Dora Linhas resolveram pesquisar e propor outra 

forma de urdir, mais rápida e com menor emprego de mão de obra, quando tiveram 

a iniciativa de visitar algumas indústrias de tecidos em Americanas, no estado de 

São Paulo. A partir dessas visitas, inventaram uma caixa de madeira vazada que 

girava em torno de seu próprio eixo (urdideira). Essa estrutura tinha o seu 

movimento circular perpetuado pelas mãos de um trabalhador, que fica parado em 

frente ao equipamento para fazê-lo girar. Após a mistura dos fios, estes são 

retirados da urdideira e colocados no formato de meada em caixas de papelão 

(Figura 11). Em seguida, as meadas de fios são transferidas para grandes bobinas 

de madeira e vendidas na loja dessa comerciante. 
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Figura 11 - Primeira invenção de Elmo 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fotos da autora. 

 

Uma segunda inovação foi criada pelo seu esposo e o irmão dele depois de 

17 anos de invenção da urdideira, também com a intenção de aumentar a agilidade 

e precisão no processo de fabricação das “teias” (bobinas com linhas que eram 

introduzidas no tear). Esses inventores criaram uma máquina motorizada (Figura 12) 

que puxava os fios industrializados, suspensos em uma estante, para evitar o 

embaraço das linhas e reduzir o tempo de enrolar esses fios nas bobinas (“teias”). 

Com essa criação, as bobinas que eram produzidas em cinco ou seis horas ficam 

prontas em 25 minutos. 
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Figura 12 - Primeira invenção de Elmo Segunda invenção de Elmo 

 
Fonte: Foto da autora. 

 

Após essas invenções, outros projetos foram desenvolvidos para favorecer, 

também, a produção e o comércio de “teias” e reduzir custos dessa etapa. Alguns 

agentes desse mercado introduziram motor nas urdideiras, para que o operador 

tivesse apenas que acionar uma chave e fazer com que a caixa girasse sozinha. 

Conforme Américo (proprietário do comércio de teias na cidade), esse 

empreendimento reduz os custos dessa produção porque o dono do negócio pode 

trabalhar sozinho, sem ter que contratar funcionários (Figura 13). 
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Figura 13 - Primeira invenção de Elmo Urdideiras motorizadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotos da autora. 

 

Para inovar ainda mais no seu negócio, Américo, que trabalha com a urdideira 

motorizada, substituiu suas bobinas de madeira (Figura 14) por bobinas retornáveis 

(Figura 15). Essa modificação aumentou as suas vendas na medida em que facilitou 

e potencializou o trabalho do tecedor. Os tecedores não precisam parar a produção 

já que, no ato da entrega das bobinas cheias, Américo recolhe as bobinas vazias de 

ferro que são padronizadas. 
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Figura 14 - Bobinas produzidas na urdideira motorizada 

  

 
Fonte: Fotos da autora. 

 

Figura 15 - Inovação das bobinas 

 
Fonte: Foto da autora. 

 

Com a renovação dessa produção artesanal, o comércio precisou se revestir 

de tecnologias para negociar sem prejuízos grandes quantidades de peças para 

além do território local. Todos os lojistas tiveram que introduzir a forma de 
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pagamento com cartão de crédito/débito para solucionar o problema dos “cheques 

que, no início, voltavam sem fundos” com muita frequência, conforme relata todos os 

lojistas. Além da máquina de cartão de crédito, os comerciantes aprenderam a 

acessar computador, celular e aparelho de fax para negociar as suas mercadorias 

com os clientes. Isso porque, a partir da segunda compra, os lojistas de outras 

localidades geralmente fazem os pedidos por e-mails e pelo aplicativo “WhatsApp”. 

Como os outros lojistas, Alcione (proprietária do comércio de artesanatos na cidade), 

“utiliza muito o celular para visualizar as mensagens enviadas pelos clientes”, e 

acredita que o Whatsapp tornou mais fácil a negociação dos artesanatos com os 

compradores, porque o aplicativo permite enviar fotos das mercadorias. Conforme 

Elisângela (proprietária do comércio de artesanatos na cidade), “ela comercializa os 

artesanatos pelo telefone celular e envia as mercadorias, aos seus clientes, que há 

mais de anos não frequentam a sua loja”. 

Outra expressão da modernidade que renovou o comércio está nos sites e 

nos cartões utilizados para a divulgação das lojas (Figura 16). Esses instrumentos 

de exposição da tradição resendecostense são elaborados pela apropriação de 

tecnologias modernas, que realçam a produção artesanal como importante elemento 

de construção da identidade local. 

 

Figura 16 - Cartões de lojas de Resende Costa 

  
 

Fonte: Fotos da autora. 

 

Os delineamentos da produção e do comércio de artesanatos 

resendecostenses reforçam a tradição como manifestação do passado condicionada 

à dinâmica da modernidade. Modificada por expressões do capitalismo industrial, a 

tecelagem identificada como tradição precisa encenar aspectos que remetam à sua 

permanência. Esses aspectos ficam evidentes nos depoimentos e nas práticas de 
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acionar, com frequência, em cenários da cidade, o tear rústico de madeira 

manuseado desde o século XVIII. 

 

4.1.2 Artesão de tradição no contexto local 

 

Giddens (2002, p. 49) localiza a origem da palavra “tradição” no termo 

“tradere”, usado pelo direito romano para fazer referência “à herança (propriedade) 

repassada e transmitida de uma geração à outra”. Assim, Hobsbawm e Ranger 

(2014, p. 8) também faz referência à tradição como uma noção mais geral carregada 

de memória e autoridade e, por isso, muito acionada por grupos, comunidades ou 

coletividades “como meio de poder e hegemonia”, principalmente, porque essa 

condição parece fazer oposição às experiências superficiais e instáveis do cotidiano 

da vida moderna. Para Giddens (2002, p. 52), apesar de as tradições serem 

continuamente modificadas precisam aparecer como invariáveis, com vistas a 

garantir a sua autenticidade. 

Para serem apresentadas como permanência do passado, as tradições 

tendem a ser vinculadas à história mais antiga, principalmente porque essa “história 

tem correspondência com aquilo que foi selecionado, escrito, descrito, popularizado 

e institucionalizado por quem estava encarregado de fazê-lo” (HOBSBAWM; 

RANGER, 2014, p. 21). Tal aproximação pode ser observada com frequência em 

Resende Costa nas muitas narrativas que vinculam origem do ofício de tecer ao 

processo de colonização e ciclo do ouro em Minas Gerais. Como se pode ler, a 

seguir,  

 
O artesanato chegou junto com os primeiros habitantes portugueses. Era 
uma atividade doméstica, basicamente, exercida pelas escravas, no período 
da colonização e mineração. Não se fazia com o intuito de comércio. E, 
inclusive, eu vou procurar uma matéria colocada no jornal aqui... Ele está 
morando em Portugal e ele descobriu os descendentes dos “Resendes” e 
até hoje fazem o mesmo tear, em Portugal. Eles estão até querendo criar, 
em Portugal, um espaço do artesanato mineiro. Os Resendes tem origem 
em Portugal. Era uma atividade doméstica que não era forte por causa da 
mineração, mas abastecia o movimento da mineração que tinha na região. 
Diadema, Prado, São Paulo. Como Resende Costa era a rota das grandes 
comitivas, das boiadas, também, era a rota de muitos tropeiros. Essas 
peças eram trocadas por produtos que os tropeiros traziam (roupas, 
alimentos,etc.) do Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso. Assim os 
artesanatos eram vendidos em outros pontos. Eu comprei um tear que 
estava desmontado na fazenda que meu primo comprou. Ele trabalha com 
madeira demolição e ele comprou essa fazenda da região dos pintos que 
estava caindo, para retirar as madeiras. Aí encontrou esse tear. Ele acredita 
que são peças de mais de 120 anos. Só que não tem o registro. Na Rede 
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Minas, Roberto fez um programa com os teares de minas. O pessoal do 
Salão do Encontro pediu para eu levar o tear para trabalhar ao vivo, 
enquanto o programa tivesse acontecendo. (Lúcio Mauro, funcionário do 
setor de projetos da prefeitura da cidade). 

 

O termo tradição foi mencionado espontaneamente na fala de dois 

comerciantes. Lourdes (proprietária de loja de artesanatos na cidade) fez referência 

a essa denominação para dizer que tecia “desde a barriga da sua mãe”, porque “a 

tecelagem era uma tradição repassada entre as gerações de mulheres da sua 

família”, enquanto Brás (proprietário de loja de artesanatos na cidade) associou “o 

valor do artesanato em Resende Costa à tradição de tecer manualmente”. Tradição 

que, conforme Santos e Silva (1997), estava vinculada tanto ao ofício de tecer em 

teares de madeira quanto à fabricação dos teares rústicos. Para os autores, “o 

processo de produção artesanal que conserva influências do passado seria uma 

importante herança cultural que forma gerações de jovens, adultos e velhos que 

manuseiam com técnica e habilidade o tear rústico de madeira, antigo ou novo” 

(SANTOS; SILVA, 1997, p. 43-45). 

Todos os informantes já haviam experimentado a produção manual de tecidos 

porque eles sempre conviveram com essa prática, comum em quase todos os 

domicílios da cidade. Isso se deve à satisfação em praticar esse ofício, mas 

principalmente, porque o trabalho em alguma etapa da cadeia da tecelagem é a 

melhor opção, por causa da oportunidade de trabalhar em casa por conta própria, da 

oportunidade de flexibilizar o horário desse trabalho para atender outras demandas 

e, ou da possibilidade de obter maior rendimento. Segundo Amanda, 

 
Eu já teço há muitos anos e ele começou há pouco tempo. Porque em 
Resende Costa não tem nada para fazer, além do tear. Vai trabalhar em 
consultório médico tem que ter técnico de enfermagem. Vai trabalhar no 
supermercado ganha pouco. O que você ganha é muito menos do que no 
tear. No mercado ganha um salário mínimo e se você fizer hora extra ganha 
um pouquinho mais. Aqui em Resende Costa é muito parado. Aqui em 
Resende Costa dá movimento na entrada da cidade, final de semana e 
durante o dia. Mercado se trabalhasse 24hs, igual em São João, BH, cidade 
grande dava mais dinheiro. Domingo é só até 12hs. Aí tem que ser o tear 
que você consegue tirar uma renda muito boa. E tudo sai. Eu estava 
conversando com ele aqui. A gente está pensando em por um tear grande 
(duas pessoas). Tem um parente nosso que fez casa tecendo tapetinho. 
Porque o tear dá e dá muito. 

 

Os informantes não têm dúvidas de que a tradição de tecer foi a principal 

articuladora do desenvolvimento de Resende Costa, mas nem sempre o trabalho no 

tear apareceu como opção mais interessante e vantajosa, na medida em que a 
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administração do comércio de grandes quantidades de artesanatos pode ser mais 

rentável. Essa negociação até chegou a ser considerada cansativa, mas garante 

rendimentos mais elevados do que o trabalho na produção. Segundo Alcione 

(proprietária de loja de artesanato na cidade), a sua condição financeira é mais 

confortável do que a das suas irmãs que tecem para as lojas da cidade e, 

geralmente, precisam esperar os comerciantes receberem o dinheiro da mercadoria 

vendida para terem acesso ao pagamento. Neste sentido, esclarece, 

 
Tenho loja e minhas irmãs tecem. Eu me ponho no lugar delas. Eu e minhas 
irmãs, a que está melhor hoje em matéria de vida, eu, devido aos serviços. 
Vou te dá um exemplo assim, se eu precisar de um dinheiro eu não passo o 
aperto que elas passam. Elas trabalham com o tear em casa. Elas vendem 
para loja. Eu tenho o que eu faço e alguma coisa que eu compro. Eu não 
passo aperto com dinheiro, eu passo aperto com muito dinheiro. Eu sempre 
tenho dinheiro. Ao contrário delas que pode passar aperto. Porque quem 
tece igual elas tecem ganham muito menos do que a gente. 

 

No grupo dos tecedores foram identificados dois posicionamentos: a maioria 

das pessoas que trabalha na condição de terceirizada (teciam com meios de 

produção do lojista e comerciante domiciliar) entende, como os lojistas, que é mais 

vantajoso ter loja do que produzir para o comércio, uma vez que nessa posição 

precisam se submeter às exigências dos lojistas e comerciantes domiciliares em um 

mercado em que praticamente todas as famílias estão envolvidas com a tecelagem. 

Já no grupo dos tecedores que trabalham por conta própria, a maioria não tem a 

intenção de deixar a tecelagem para não ter que enfrentar a concorrência do 

comércio, não ter que se submeter aos custos e exigências dessa negociação e, 

também, pelo orgulho de recriar esse ofício, que é a principal condição de 

desenvolvimento da cidade. 

 

4.2 Tradição como espetáculo 

 

Nesta parte da tese, o empreendedorismo individual foi associado à 

habilidade e competência dos agentes dessa cadeia artesanal em qualificar a cultura 

por um repertório fabricado a partir de histórias e contextos, que ganham maior 

legitimidade quando reconhecidos por mecanismos legais e meios de comunicação. 

Essa encenação é condicionada aos objetos e significados mobilizados pela 

necessidade de legitimar a autoridade da tradição resendecostense a partir da 

permanência harmônica nos cenários da rua do comércio e Mostra de Artesanato e 
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Cultura. 

 

4.2.1 Comércio de tradição 

 

A vitalidade da reinvenção da tradição de tecer pode ser evidenciada na 

própria disposição de grandes quantidades de artesanatos nas lojas distribuídas na 

entrada de Resende Costa (Avenida Alfredo Penido). Esse comércio de artesanato, 

identificado principalmente pelos tecidos coloridos, expostos do lado de fora desses 

pontos comerciais, funciona de segunda a segunda, entre 9 e 18 horas, ou seja, 

durante os 365 dias do ano. Para receber turistas e comerciantes de outras 

localidades, na década de 80 começou a se organizar quando as primeiras lojas 

foram abertas nessa via. De acordo com Santos e Silva (1997), no município 

concentram-se em torno de 80 lojas especializadas em artesanatos, das quais 67 

estão localizadas na rua de acesso à avenida e as outras distribuídas ao longo 

desse território, em alguns casos, dividindo espaço com o próprio domicílio. O 

comércio possui potencial incentivado pela própria valorização da tradição de tecer. 

Os artefatos são procurados pelos turistas que visitam o município, mas, 

principalmente, por comerciantes de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, 

Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Paraná, Pará, Manaus, Brasília, Conselheiro 

Lafaiete, Itabirito e Congonhas, que compram esses produtos para revendê-los em 

suas cidades. Esses comerciantes costumam frequentar mais as lojas de Resende 

Costa nos meses com feriados mais prolongados e, por isso, esses são os períodos 

em que o município recebe maior quantidade de visitantes. Conforme Antônio 

(proprietário do comércio de artesanatos na cidade), “tem feriado que essa avenida 

congestiona demais e é preferível não sair de carro. Por isso, o prefeito está 

estruturando outra rua para que os carros possam descer por ela”. 

A maioria das lojas de artesanatos distribuídas na entrada da cidade está 

alocada em pontos comerciais, que parecem ter sidos arquitetados para essa 

finalidade. Mas, também, existem lojas funcionando em imóveis construídos para a 

moradia, e em lugares improvisados para a comercialização dos artefatos 

artesanais, de acordo com as imagens a seguir. 
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Figura 17 - Lojas na rua do comércio de Resende Costa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Fotos da autora. 

 

Nesses pontos estão expostos, em grande variedade e quantidade, artigos 

têxteis de decoração, como colchas, toalhas para lavabo, cortinas, redes, 

passarelas, jogos americanos, artigos de cozinha em geral, e tapetes, que são as 

peças mais vendidas nesse mercado. A diversificação desses artesanatos é 

determinada pela experiência e habilidade dos trabalhadores manuais em preparar 

as matérias primas (tiras dos retalhos de malha e fios industrializados) e entrelaçar 

esses resíduos. 

No conjunto das lojas distribuídas nessa rua observa-se, em muitos desses 

pontos, os artesanatos de tecidos misturados aos artesanatos de madeira, ferro e 

cerâmica. Isso porque, segundo Lúcio Mauro (funcionário do Setor de Projetos da 

Prefeitura do município), “o grande potencial da tecelagem incentiva os artesãos a 

criarem artesanatos feitos com materiais diversos”. 

A expressão de criatividade exposta nas lojas dessa rua como resultado da 

tradição de tecer em teares manuais serve de incentivo para as vendas desses 
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artefatos, principalmente porque são produzidos de forma sustentável, a partir do 

aproveitamento de resíduos das indústrias têxteis, que seriam descartados no meio 

ambiente como lixo. Logo, o processo de produção de mercadorias se apega à sua 

história e se compromete com um mundo mais sustentável se reveste de convicções 

que incorporam valor ao produto final. 

Essa prática do comércio que busca força na tradição demonstra a 

pertinência dos argumentos de Campbell (2004), que informa sobre a tendência de 

crescimento do consumo de artesanatos nas sociedades capitalistas. Diante da 

impossibilidade de “virar as costas” para a sociedade comercial e de não se envolver 

no “mundo dos bens materiais”, a estratégia mais comprometida dos consumidores 

seria a de “abraçar” o mundo das mercadorias e usar seus próprios recursos 

culturais e pessoais para transformá-las em “singularidades”. Não desconsidera que 

o crescimento do consumo artesanal pode fornecer, ainda mais, oportunidades para 

a mercantilização e expansão contínua do capitalismo de consumo Para o autor o 

“consumidor artesão” ao invés de apenas lamentar “o materialismo grosseiro do 

consumismo desenfreado ou apenas tentar cortar despesas em uma sociedade 

consumista” procura, sem negar o consumo, valorizar a diversidade das tradições e 

incentivar a liberdade do trabalho criativo (CAMPBELL, 2004, p. 61). Principalmente, 

quando a produção artesanal incorpora discursos e práticas ambientalmente mais 

sustentáveis e contrapõe-se aos interesses econômicos que desconsideram 

possibilidades de prejuízos ao meio ambiente para priorizar lucros.  

Segundo Ramos (2013, p. 52-53;54), com esse formato, o consumo de 

tradição reforça a imagem de um consumidor mais responsável com a sociedade. 

Com essa discussão, a autora faz referência também às empresas que, para 

valorizar a sua imagem, têm buscado fazer parcerias com artistas populares e 

divulgar essa iniciativa por meio, por exemplo, de etiquetas, de catálogos e da mídia 

para destacar a sua preocupação e o seu comprometimento com o desenvolvimento 

social dos artesãos e a sustentabilidade do artesanato brasileiro. O autor utiliza a 

expressão “turista pós-moderno” para se referir ao consumidor que valoriza os 

aspectos culturais das mercadorias e busca, juntamente com o produto, as histórias 

dos saberes e fazeres repassados entre as gerações. Esse seria, então, segundo a 

autora, “um consumidor da relação produto/produtor” interessado “no cenário e 

contexto” da cultura do local que orienta a experiência de produzir artefatos 

artesanais. 
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Em Resende Costa, para ressaltar as lojas como comércio de mercadorias 

tradicionais sustentáveis carregadas de valor cultural e simbólico, a maioria das 

placas traz nomes que buscam fazer referência à história da tecelagem 

resendecostense (tropeiro, lajes, cantinho da vovó, Antiqua, etc.); realçá-la como 

arte feita por habitantes do local (Nóis que Faz Artesanato, Arte e Cor Artesanato – 

Fabricação Própria, ArtNossa Artesanato, Casa do Artesanato – Fabricação Própria, 

etc.) e associá-la ao estado de Minas Gerais (Treim Mineiro, Minas Tear, Arte Minas 

Artesanato, Segredos de Minas, Uai Sô Artesanato, Entronumentro, etc.). 

Também, buscando chamar a atenção para o ofício de tecer, alguns lojistas 

expõem teares de madeira no seu ponto comercial (Figura 18) como estratégia para 

atrair os consumidores. Para Brás (proprietário de loja de artesanatos na cidade), os 

artesanatos oriundos da “tradição de tecer manualmente” têm mais valor quando 

comercializados no próprio município, ou seja, no contexto onde foram produzidos. 

Por isso, ele considera importante trazer à tona, de forma mais intensa, essa história 

a partir da exposição de equipamentos mais antigos utilizados nessa produção. 

 
Figura 18 - Tear exposto em um comércio 

 
Fonte: Foto da autora. 

 

O tear de madeira associado à história de colonização de Minas Gerais é 

também realçado por uma perspectiva mais lúdica com a intenção de atrair os 

olhares das crianças e, consequentemente, de seus pais, e tornar Resende Costa 
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mais conhecida na mídia. Isso pode ser observado quando em julho de 2017 a 

ASSETURC incentivou a distribuição de vários mascotes (“tixas”) na rua do comércio 

para atrair mais pessoas à cidade. Um desses mascotes aparece sentado no tear de 

madeira junto a uma descrição que conta sobre a resistência desse equipamento, 

que tem permanecido desde o período de colonização do Brasil (Figura 19). O 

mascote resgata o apelido muito veiculado nos municípios vizinhos, que 

reconhecem os resendecostenses como ‘lagartixas’ porque a cidade foi construída 

em cima de uma rocha. Segundo Cristiano (proprietário de loja de artesanatos na 

cidade), esse trabalho da ASSETURC estava contribuindo para divulgar Resende 

Costa como um lugar de importantes patrimônios materiais, que preserva a tradição 

de tecer e, consequentemente, potencializa ainda mais o comércio de artesanatos 

na cidade. 
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Figura 19 - “Tixas” colocadas na rua do comércio 

 

      
Fonte: Fotos da autora. 

 

Esse equipamento também era utilizado para divulgar essa tradição em 

outras localidades. Tal instrumento de trabalho manual (Figura 20) fez parte do 

cenário organizado, em 17 de agosto de 2012, na Praça da Liberdade da cidade de 

Belo Horizonte para comemorar o dia do Patrimônio Histórico15. O evento foi 

                                                           
15 O Dia do Patrimônio Histórico é comemorado, no Brasil, em 17 de agosto, lembrando o nascimento 

do historiador e jornalista Rodrigo Mello Franco de Andrade (Belo Horizonte, 1898-1969). Franco 
dirigiu o SPHAN (atual IPHAN) da sua fundação em 1937 até 1967. “Para nós, foi uma 
oportunidade incrível celebrar o Dia do Patrimônio, que é em comemoração ao aniversário de 
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organizado pelo IEPHA, pela Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) e pelo 

Circuito Cultural Praça da Liberdade. 

 

Figura 20 - Tear e roca resendecostense na comemoração do dia do 
Patrimônio Histórico 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (EUSTÁQUIO; RIBEIRO, 2012). 

 

O tear de madeira e uma roca antiga usada para produzir fios pelas tecelãs 

mais tradicionais de Resende Costa foram colocados ao lado dos tapetes 

devocionais e das bandas, considerados importantes elementos da história de 

cidades de Minas Gerais, como Ouro Preto, Mariana e Jacarandira (EUSTÁQUIO; 

RIBEIRO, 2012). Tratam-se de elementos considerados de grande valor na capital 

desse estado, pois fazem referência à história do interior de Minas Gerais. 

Esse cenário montado para divulgar o tear e a roca como “equipamentos 

centenários e importantes elementos de representação do artesanato e da cultura 

mineira” contribuiu para legitimar o repertório fabricado em Resende Costa, na 

                                                                                                                                                                                     
Rodrigo Mello Franco de Andrade, um dos grandes incentivadores da preservação do patrimônio 
brasileiro e dirigiu aquela instituição por longas décadas”. 
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medida em que atraiu muitas pessoas interessadas em observar o funcionamento 

dos “pentes e liços” do tear, que foram acionados por pés e mãos de Luís Cláudio 

dos Reis, o qual, na época, atuava como vereador e presidente do Conselho 

Municipal de Turismo (COMTUR) de Resende Costa (EUSTÁQUIO; RIBEIRO, 2012, 

p. ?). 

As histórias, as narrativas e os relatos produzidos nesse evento ganharam 

mais evidência a partir dos argumentos apresentados em matéria do “Jornal das 

Lajes”, publicada em 22 de dezembro de 2012. Na medida em que esse jornal local 

mencionou que Resende Costa foi escolhida, dentre os 853 municípios mineiros, 

para participar do dia do patrimônio histórico na capital desse estado e reconheceu 

que essa aproximação com “representantes da Secretária de Cultura de Minas 

Gerais”, o fato significou oportunidade de “ganhar mais espaço junto aos órgãos 

ligados à questão do patrimônio, do turismo e da cultura” (EUSTÁQUIO; RIBEIRO, 

2012). 

As ideias de continuidade, permanência e harmonia do passado, teatralizadas 

por discursos que apropriam o tear como importante elemento simbólico, foram 

também fortalecidas na “Mostra de Artesanato e Cultura de Resende Costa”, 

conforme apresentado em seguida. 

 

4.2.2 Tradição de tecer na Mostra de Artesanato e Cultura 

 

A disposição para protagonizar discursos que articulam cadeia da tecelagem 

e tradição de tecer em teares manuais ficou explícita na “Mostra de Artesanato e 

Cultura de Resende Costa”, realizada em 2016, pela quarta vez no município. 

Para a celebração desse evento, que aconteceu entre os dias 26 e 29 de 

maio de 2016, a ASSETURC, apoiada pelos lojistas e pelo poder público local, 

montou em uma área vazia da rua de acesso à cidade um palco com telão e 

equipamentos de som, banheiros químicos, estandes gastronômicos para o 

comércio de alimentos e estandes para a exposição de artesanatos de tecido e 

madeira. No estande da tecelagem, que aparecia como cenário central do evento, 

havia variadas matérias primas (fios e retalhos) usadas na produção dos artefatos 

têxteis; obras de arte mais antigas e mais recentes produzidas por tecelãs da 

cidade; três teares de madeira e outros equipamentos mais tradicionais (por 

exemplo, a roda de fiar), que fazem referência ao ofício de tecer repassado como 
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patrimônio entre as muitas gerações. 

Para ajudar a contar esse enredo, um conjunto de ilustrações foi distribuído 

na parede desse estande. Nesse aglomerado de narrativas estava a história da 

tecelã Maria Cristina Resende, que nasceu no Povoado dos Pintos em 20 de maio 

de 1935, e aprendeu a tecer quando estava com 12 anos. Ao lado do seu retrato 

havia relatos da sua memória - construída pela experiência de observar a arte de 

tecer a partir de suas avós - que testemunha a origem da tecelagem iniciada no 

Povoado dos Pintos e o reconhecimento de Resende Costa como cidade do 

artesanato. 

Essas figuras e textos organizados para valorizar a tecelagem manual sob a 

ótica do tempo e da experiência foram colocados ao lado de informações científicas, 

apresentadas em um banner que expunha os resultados da pesquisa intitulada “O 

tear conta a história de uma cidade” de autoria de Flávia Silva e André Eustáquio. 

Esse material fazia referência ao ofício de tecer como herança dos colonizadores 

portugueses e descrevia as transformações da cadeia da tecelagem a partir de 

1950, quando o algodão e a lã de carneiro foram substituídos pelos retalhos. Outros 

banners vinculavam arte, cultura e arquitetura de Resende Costa à história da 

mineração, à Inconfidência Mineira, e à tecelagem (Figura 21). 
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Figura 21 - Estande da tecelagem na IV Mostra de Artesanato e Cultura 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fotos da autora. 

 

No decorrer dos três dias de festa, os teares, como equipamentos que davam 

concretude à tradição de tecer, foram manuseados durante as oficinas vivas pelas 

mãos habilidosas de algumas tecelãs, para que o público pudesse acompanhar o 

que a população considerava a arte central desse evento. No último dia dessa festa 

foi realizado um concurso de artesanato que avaliou a habilidade de duas tecelãs no 

tear, bem como a criatividade e qualidade do artefato produzido durante o evento. 

Dona Lilita, considerada arquivo vivo da história da tecelagem na cidade (Figura 22), 

foi campeã pelo seu desempenho. 
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Figura 22 - Tecelã premiada com o primeiro lugar no concurso de artesanato 

 
Fonte: (MOSTRA DE ARTESANATO E CULTURA DE RESENDE COSTA, 2016c). 

 

Esse espetáculo enalteceu a tecelagem na medida em que foi colocado nessa 

cena uma das tecelãs mais antigas de Resende Costa, que nasceu no Povoado dos 

Pintos, ou seja, no lugar que simbolizava toda invenção dessa tradição de tecer. Ao 

manusear o tear com habilidade e agilidade, a artesã expressava todo o 

conhecimento tradicional que lhe fora repassado informalmente pelos antepassados 

que deram concretude a essa tradição no século XVIII. 

Essa teatralização do material e do imaterial, projetada no corpo da tecelã e 

transferida à memória dos convidados, reforçava a originalidade do ato de tecer 

manualmente, favorecendo sua resistência e autoridade no tempo e espaço. 

Principalmente, porque o manuseio desse equipamento, que parece distanciar de 

todos os elementos que fazem referência à efemeridade do mundo moderno, 

chamava a atenção dos turistas e comerciantes de outras localidades. 

Como o sociólogo Mauss assinalou em 2003, no texto intitulado As técnicas 

do corpo, a expressão corporal seria muito mais importante do que a palavra. Para 

ele, o corpo deve ser analisado como fato social total (físico, social, político e 

religioso) que incorpora a postura imposta socialmente, como o tom de voz, os 

gestos e a forma de andar, que se modificam em função dos personagens 

representados pelos sujeitos. Esse corpo efetua um conjunto de habitus adquiridos, 
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que vão variar conforme o indivíduo, a sociedade e o lugar social do sujeito; são 

condicionados pela experiência social e, por isso, fortalecem a autoridade e 

confiança, estabelecidas socialmente (MAUSS, 2003, p. 407). 

Também fez parte da programação das “oficinas vivas” o encontro entre 

objetos da tradição de tecer e as crianças de Resende Costa, que foram convidadas 

a fotografar e registrar os símbolos da tecelagem manual (Figura 23), expostos na IV 

Mostra. Esse fator pareceu uma estratégia para transmitir o ofício de tecer às 

gerações mais novas, mas também, para legitimar a estabilidade, harmonia e 

continuidade dessa tradição iniciada no século XVIII. 

 

Figura 23 - Oficina de fotografias 

  
Fonte: (MOSTRA DE ARTESANATO E CULTURA DE RESENDE COSTA, 2016b). 

 

Para atrair consumidores potenciais de outras localidades, o cenário do 

evento foi animado por bandas e artistas da cidade e de regiões vizinhas, que se 

apresentaram durante as tardes e noites do evento (Figura 24 ). 
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Figura 24 - Programação da IV Mostra de Artesanato e Cultura 

 
Fonte: (MOSTRA DE ARTESANATO E CULTURA DE RESENDE COSTA, 2016b). 

 

O anúncio desse evento no jornal Gazeta de São João Del Rei, como vitrine 

do artesanato e turismo, se referiu a Resende Costa como “quase um país das 

maravilhas para quem gosta de artesanatos e artes feitas no tear”. O texto informou 

o número de lojas na cidade para realçar a variedade desses artefatos que eram 

oferecidos no território e veiculou a intenção dessa festa em “sagrar a tradição no 

município ao expor esse patrimônio” (RESENDE..., 2014). Quadros (2016), 

apresentou a IV Mostra, também, como vitrine que propunha divulgar um pouco 

mais da história da cidade, associada à dinâmica da mineração na capitania de 

Minas Gerais e ao protagonismo dos inconfidentes nativos, José de Resende Costa, 

pai e filho, que participaram da Conjuração Mineira. Esta narrativa vinculou, 

portanto, a tecelagem aos importantes acontecimentos da história do Brasil. 

Para dar maior legitimidade ao evento, o mesmo foi iniciado oficialmente por 

autoridades políticas. O Deputado estadual Wander Borges se referiu à IV Mostra 

como exemplo e prova da administração acertada do prefeito que trouxe uma nova 

configuração a Resende Costa, destacando o artesanato como prova viva de 

formatação de riquezas e imposto próprio para o município. O prefeito, como última 

autoridade a falar na abertura da IV Mostra, informou sobre o quanto era prazeroso 

receber as pessoas na festa a qual todos queriam que fosse grande referência na 

economia do município; mencionou o impacto da crise brasileira no comércio de 
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artesanato resendecostense, afirmando que a população da cidade precisava torcer 

para que o Brasil retomasse o caminho do desenvolvimento; e referiu-se à Mostra de 

Artesanato e Cultura, iniciada em 2013, como patrimônio deixado pela sua 

administração. 

Nesse contexto, em que as iniciativas dos agentes dessa cadeia produtiva 

(mobilizadas desde o século XVIII) têm sido a condição de tornar o artesanato o 

segmento de maior peso da economia resendecostense e o artesão um empresário 

com melhores oportunidades de trabalho e vida, o empreendedorismo também deve 

ser compreendido como consequência da mobilidade desses próprios agentes. De 

outro lado, esse empreendedorismo, que articula tradição e modernidade para 

melhorar condições do artesão, acaba subordinando outros trabalhadores dessa 

cadeia. Essa subordinação tem relação com as próprias tecnologias que, segundo 

Bianchetti e Cattani (2014, p. 18-19) fazem do capitalismo “um horizonte 

intransponível da humanidade com o seu respectivo sistema de posse dos fatores 

de produção, de gerenciamento e exploração do trabalho”. A partir desse 

encaminhamento, será analisada a relação capital-trabalho, associada à própria 

dinâmica dos agentes nessa rede de produção e comércio e não como condição de 

atravessadores externos. 
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5 TRABALHO NAS REDES DE PRODUÇÃO E COMÉRCIO DE ARTESANATO 

TÊXTIL 

 

A produção e o comércio do artesanato têxtil em Resende Costa são 

realizados por diferentes tipos de agentes, formas de trabalho e de 

empreendimentos, formando redes complexas. Neste capítulo serão abordados os 

principais componentes e as interações identificadas na pesquisa realizada no 

município. 

 

 5.1 Hierarquização da cadeia artesanal 

 

Os agentes da rede de produção e comércio de artesanato resendecostense 

foram mencionados pelos próprios informantes no decorrer das visitas realizadas 

durante a pesquisa de campo. A partir das informações coletadas foi possível 

organizar o Esquema 1, que tem por objetivo apresentar uma visão geral dos 

agentes16, das interações entre eles, e dos fluxos dos objetos. 

Nessa rede de trabalhadores manuais, os “lojistas” e os “comerciantes 

domiciliares”, na condição de pequenos empresários ou microempreendedores 

individuais formalizados, vendem grandes quantidades de artefatos têxteis (atacado) 

em pontos comerciais fixos ou em seus domicílios, respectivamente. São 

reconhecidos no município, como atravessadores17 porque, geralmente, deixaram de 

tecer para apenas vender artesanatos resendecostenses, diretamente aos turistas e 

comerciantes de outras localidades. Artesanatos produzidos por “tecedores 

autônomos” ou “tecedores terceirizados” 

Os “tecedores18 autônomos” tecem em seus domicílios utilizando seus 

próprios meios de produção, para ter autonomia de vender suas peças por um preço 

                                                           
16 Seis agentes: lojistas (1), comerciantes domiciliares (2), tecedores autônomos (3), tecedores 

terceirizados (4), trabalhadores terceirizados que ficam por conta de preparar as matérias primas e 
trabalhadores terceirizados que fazem acabamento das peças (5), bem como os lojistas de 
matérias primas (6). A mão de obra que prepara retalhos e a que faz acabamento das peças estão 
com a mesma numeração porque trabalham em condições muito parecidas. Foram separados no 
esquema para melhor entendimento do fluxo de produção e comércio de artesanatos 
resendecostenses. 

17 Como descrito na introdução desta tese (na parte que discorre sobre as “três visões e uacam 
campo de pesquisa”) em Resende Costa, atravessadores são os agentes que , segundo os 
informantes da pesquisa, são os agentes que têm maior rendimento econômico. 

18 O uso do termo tecedor, ao invés de tecelão, foi para não modificar as nomeações dos próprios 
agentes da pesquisa. 
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mais elevado. Além de repassarem as suas peças aos “lojistas” e/ou “comerciantes 

domiciliares” da cidade, também, negociam diretamente com compradores de outras 

localidades, mas, geralmente, não vendem artesanatos a atacado porque não são 

formalizados. 

Os “lojistas” e “comerciantes domiciliares” compram artesanatos dos 

“tecedores autônomos”, mas, geralmente contratam “tecedores terceirizados”, para 

elevar os faturamentos das suas vendas. Esses “tecedores terceirizados” tecem 

artesanatos têxteis em suas casas ou em espaços de quem contrata o seu trabalho 

e produzem com meios de produção (retalhos, linhas e, às vezes, teares) desse 

contratante. Para elevar essa produção no tear, os “lojistas” e “comerciantes 

domiciliares” contam, ainda, com outros “trabalhadores terceirizados” para preparar19 

retalhos para a tecelagem e/ou fazer acabamentos20 dos artesanatos produzidos no 

tear. Esses “trabalhadores terceirizados” prestam serviços, também, aos “tecedores 

autônomos” que ficam por conta de tecer. 

Os “lojistas” e “comerciantes domiciliares” geralmente compram tiras de 

retalhos de fornecedores da cidade e repassam esses resíduos têxteis aos 

“trabalhadores terceirizados” que enrolam essas matérias primas em formato de 

“bolas”; recolhem esses materiais e os entregam, juntamente com bobinas de fios 

(compradas em comércios da cidade), aos “tecedores terceirizados”. Os “lojistas” e 

os “comerciantes domiciliares” geralmente coletam as peças quase acabadas para 

repassá-las ao “trabalhador terceirizado” que arremata as pontas de linhas dos 

artefatos. Já os “tecedores autônomos” costumam terceirizar as etapas de 

preparação dos retalhos e acabamento das peças, bem como comprar bobinas com 

fios para que, eles próprios, possam dar forma a uma diversidade de artesanatos. 

Essas configurações do trabalho articulam ação humana e dinâmica do objeto, para 

fazer o artesanato chegar aos consumidores de outras localidades, conforme 

esquema apresentado em seguida. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Enrolar em formato de novelos/“bolas” os retalhos que chegam misturados das industrias têxteis. 
20 Amarrar pontas de linhas das peças prontas. 
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Esquema 1 - Rede de produção e comércio de artesanatos em Resende Costa 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora com dados extraídos da pesquisa. 
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O lugar dos agentes nessa rede de produção e comércio artesanal tem a ver, 

segundo Latour (2012), com a interação de “actantes” humanos (ações dos 

trabalhadores) e não humanos21 (dinâmicas dos artesanatos, teares, resíduos 

têxteis). Ocupando o topo da hierarquia de produção e comercialização de 

artesanatos, estão os “lojistas” seguidos dos “comerciantes domiciliares”. Esses 

agentes acumulam grandes quantidades de artesanatos e as negociam a atacado 

com comerciantes de outras localidades. Esses agentes costumam vender, também, 

matérias primas. Conseguem fazer mais facilmente contato direto com os 

consumidores e controlar a produção porque estão na posição final dessa rede. Os 

“lojistas” com comércios na entrada da cidade são os primeiros avistados pelos 

consumidores e, por isso, ocupam posição privilegiada nessa rede. Os 

“comerciantes domiciliares” têm sido procurados com mais frequência pelos 

compradores de artesanatos de outras localidades, mas conforme os próprios 

informantes, ainda são os “lojistas” os agentes que conseguem vender mais 

quantidade de peças. 

Os “tecedores autônomos” foram colocados no esquema, mais distanciados 

de quem compra os artesanatos no município e abaixo (terceira posição) dos lojistas 

e comerciantes domiciliares por que, geralmente, vendem para esses agentes e 

negociam com menos frequência com consumidores de outros lugares. 

No grupo dos terceirizados, que trabalham nas condições menos privilegiadas 

dessa rede, os trabalhadores que preparam matérias primas e fazem acabamentos 

das peças estão em condições menos privilegiadas do que os “tecedores”, porque 

estão mais distanciados dos teares antigos de madeira, que dão concretude aos 

artesanatos. 

Ademais, as interações dos trabalhadores com objetos e outros agentes 

dessa rede parecem condicionar experiências, resistências e deslocamentos. Na 

medida em que os “tecedores autônomos” alcançam com mais frequência a posição 

de “lojista” e “comerciante domiciliar”, associada à prática de operar o tear e 

negociar os artesanatos produzidos. Essa aprendizagem vinculada ao 

aperfeiçoamento continuado de habilidades condiciona as configurações do trabalho 

artesanal no domicílio. 

                                                           
21 Os objetos em fluxos contínuos foram diferenciados no esquema por cores. Os artefatos materiais 

inacabados (linhas, retalhos, peças inacabadas) que entram para a produção estão em amarelo. Já 
aqueles que saem da produção (novelos, peças inacabadas e artesanatos) estão em cinza. 
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Ao realçar as condições dos trabalhadores decorrentes das interações 

dinâmicas com outros actantes percebe-se o empreendedorismo individual 

condicionado ao empreendedorismo coletivo. Primeiro porque a reinvenção da 

tradição depende de iniciativas individuais, assim como de esforços coletivos, como 

tratado no capítulo 4. Segundo porque os deslocamentos de cada agente nas redes 

de produção e comércio de artesanatos estão condicionados às dinâmicas de outros 

agentes, na medida em que as pessoas em interação com outros condicionam 

ações e são condicionados por elas. Na condição de “lojista” e “comerciante 

domiciliar”, esses agentes dependem de conseguir consumidores interessados em 

comprar grandes quantidades de suas peças além de mão de obra interessada em 

produzir na condição de terceirizados. Terceiro porque, como veremos ainda nesse 

capítulo, muitas das negociações de cada agente contam com incentivos familiares 

que repassam conhecimentos, favorecendo vínculos sociais e concedendo apoios 

financeiros, técnicos e operacionais. Além disso, as mobilidades dos agentes 

geralmente beneficiam os membros da unidade doméstica e não apenas a si 

próprios. 

Os agentes encontrados durante a pesquisa de campo foram colocados no 

esquema com a intenção de demonstrar a complexidade hierárquica da rede de 

produção e comércio de artesanatos. Mas, sem querer com isso estabilizar os 

trabalhadores nessas posições porque é comum a mobilidade nesse contexto. Além 

do mais buscamos realçar, ainda nesse capítulo, as performances desses 

trabalhadores artesanal que reforçam a impossibilidade de manter o “lojista” sempre 

em condição favorável e o trabalhador terceirizado sempre em condição de 

subordinação. 

As hierarquias apresentadas no esquema serão contextualizadas, em 

seguida, a partir de depoimentos dos próprios informantes, mas, em busca reforçar 

poderes em mobilidades ao invés de poder como uma condição fixa de certos 

agentes, a tese trata, ainda nesse capítulo, das performances do trabalhador 

artesanal que impossibilita manter o “lojista” sempre em condição favorável e o 

trabalhador terceirizado sempre em condição de subordinação. 
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5.1.1 Empresarização do produtor artesanal domiciliar 

 

O ofício de tecer praticado inicialmente por mulheres da elite agrária e suas 

escravas, que foram morar em fazendas próximas a São João Del Rei, foi transferido 

às mulheres das famílias de menor poder aquisitivo que ocuparam essa região, 

tornando-se, mais tarde, condição de modificar o principal setor de concentração de 

riquezas em Resende Costa. Em princípios da década de 1980, quando a produção 

de colchas e toalhas de mesa acontecia timidamente nos domicílios das famílias das 

tecelãs, que tinham saído da zona rural para morar na cidade, a agricultura e 

pecuária eram os setores de maior expressão da economia resendecostense, 

controlados pelas famílias dos fazendeiros portugueses que ergueram a “Capela de 

Nossa Senhora da Penha de França” e suas moradias em torno dessa edificação, 

localizada no centro da cidade. 

O artesanato foi ganhando projeção nesse município e tornou-se a principal 

condição de mobilidade vertical (de elevar o patamar de rendimentos) com o 

aumento do fluxo de turistas em direção a São João Del Rei e Tiradentes, e a 

abertura de lojas desses artefatos em Resende Costa. Isso ocorreu na medida em 

que, segundo Elenice (primeira proprietária de loja de artesanato na cidade), as 

mulheres deixaram de trabalhar na roça, “nos períodos de chuva” para se dedicar à 

tecelagem durante praticamente todos os dias do ano. A área da primeira capela de 

Resende Costa, construída em lugar mais proeminente (localização mais elevada de 

uma rocha) da cidade, deixou de ser a mais interessante para adquirir imóvel 

quando comércios de artesanatos começaram a se concentrar na entrada desse 

município. 

A relevância do segmento artesanal associada à abertura dos comércios ficou 

evidente nos depoimentos da primeira lojista da cidade. Elenice nasceu em 1949, 

em São João Del Rei, e se mudou em 1966 para Resende Costa, quando se casou. 

Com poucas condições financeiras, foi morar no lugar onde estavam concentradas 

as tecedeiras. Ali conseguia observar a produção manual de artefatos têxteis que 

eram vendidos pelos tropeiros, que transportavam essas mercadorias nos lombos de 

seus cavalos. Porque Elenice era filha de um antiquário que conseguiu manter a 

vida de fartura da sua família com a produção e venda de antiguidades, aprendeu 

que o artesanato tinha grande valor no comércio de São João Del Rei e teve a 

iniciativa de levar algumas toalhas e colchas para mostrar aos clientes do seu pai. A 
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partir disso, além de vender muitas peças em São João Del Rei, começou a atrair 

compradores para Resende Costa e, por isso, abriu em 1985, o primeiro comércio 

da cidade, na sala da sua casa, quando conseguiu, segundo a referida informante, 

“fazer fortunas” (comprar posto de combustíveis e muitos imóveis) com esse 

negócio. Elenice recorda, 

 
Eu nasci em 1949 e éramos oito irmãos. Eu não queria estudar. Só fiz 4ª 
série. Em 1997 fiz 5ª a 8ª. Meu pai era antiquário (comprava antiguidade 
para revender). Ele começou quando chegou um tal de Jacó (Judeu) 
querendo formar um presépio de madeira. Minha mãe fazia crochê. Fizeram 
um galpão. Ia muito turista nesse galpão. João Summer era um inglês que 
veio para o Brasil. Tinha um Francês. Seu Moreira, diretor do museu no Rio 
de Janeiro. Começou a vir essa gente. Essas pessoas procurando o meu 
pai. O pessoal do Mendes Junior. Meu pai tinha boas condições financeiras. 
Tinha poder aquisitivo bom. Tinha muitos bens em São João Del Rei. 
Conseguiu muito dinheiro com antiguidade. Era o que mais dava dinheiro. 
Comprou uma igreja em Perdões, a 100 cruzeiros. Ele vendeu a igreja por 
500 cruzeiros (que era muito dinheiro). Na minha casa tinha empregada que 
ia aos sábados. Mas, cada sábado uma de nós tinha que ajudar para 
aprender. Casei em maio de 1966. Nasci, morava e casei em São João. Vim 
pra cá. Aqui não tinha nada, nada, nada. Só passava carro de boi e jipe. Me 
senti um pato fora d’água. Meu marido mexia com roça. Eu era uma pessoa 
que levantava com café da manhã na mesa com muita fartura (biscoito, 
queijo, etc.). Eu tinha aquilo tudo e quando eu casei foi um choque. Meu pai 
não queria que eu casasse para estudar. Disse que se eu não estudasse ia 
passar aperto. Fazendo medo. Já vi minha filha chorar com fome e sem 
fazer nada. Se eu contasse ao meu pai ele me levava daqui. Eu era muito 
orgulhosa, então eu quis vencer por mim mesmo. Comecei. Os vizinhos 
aqui teciam só na seca. Em tempo de chuva eles ajudavam a segundar. A 
dar a segunda capina na roça. Na seca as mulheres teciam e os homens 
iam para o minério. Uma parte de homens colocava no lombo dos burros o 
que as mulheres teciam. Colocavam no cargueiro para vender as colchas 
para pessoas pobres, para os agregados, porque os ricos compravam 
cobertores. Os fazendeiros compravam cobertores e os pobres compravam 
as colchas que eram mais baratas. Muitas pessoas produziam. Umas 
produziam, as outras cortavam os retalhos. Fazia de roupa velha. As outras 
teciam. Outras colhiam algodão, fiavam a lã de carneiro. Todo mundo tinha 
sua função. E os homens levavam para vender. Pensei. Gente, lá em casa 
(casa dos pais) vai tanta gente de fora. Peguei as peças na condicional com 
as mulheres. Ficaram maravilhados. Disse que eram as mulheres que 
teciam perto da minha casa. Era só colcha e toalha de mesa. Levava e 
vinha com sorriso largo porque tinha ganhado um trocado. Vendia tudo. Os 
tropeiros levavam e pagavam depois de um mês quando passavam 
novamente. Eu vendia e trazia o dinheiro para as mulheres. Elas me 
presenteavam com feijão, ovo, leite, queijo. Ficavam tão felizes porque 
trazia o dinheiro nas mãos delas. Foi pegando. Comecei a ir para a 
tecelagem. O tear aqui foi muito bacana porque aqui era uma laje. Aqui não 
tinha minério. Lagoa Dourada, Prados. Essa mediação todos tinha minério. 
Mas aqui tinha muita terra boa. Chegaram seis fazendeiros se instalaram 
aqui. Trouxeram os escravos que teciam. Porque a fazenda (tecido) tinha 
que vir de Portugal. Veio passando dos pais aos filhos. Eu tinha uma casa 
pequena. As mulheres teciam e colocavam tudo lá em casa. Meu marido 
começou a fazer móvel. Eu não tinha tear, mas ajudava a fazer os móveis. 
Fez um cômodo de adobe para colocar os móveis. Meu pai mandava as 
pessoas virem aqui em Resende Costa para comprar dele. A estrada era lá 
por cima. Chegava ao munícipio por uma rua em cima. Aqui (nessa rua – 
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Alfredo Penido) moravam as pessoas simples. Pegou o negócio. Aquilo foi 
rodando. A gente tecia 10 colchas por dia. Ficava gente na porta esperando 
eu terminar de tecer para levar a colcha. O primeiro dinheiro que eu ganhei, 
comprei esse terreno. Depois desaterramos e fizemos um cômodo 
cumprido. Aqui foi a minha loja. Com o lucro eu comecei a comprar delas. Aí 
começou a grande procura. Depois compramos o posto que era lá em cima. 
Eu mantinha os meus filhos com o dinheiro de colcha que as pessoas 
deixavam. Fiz bastante construção. Aí eu passei a ganhar mais do que o 
meu marido. Gado, terreno. Aí começou a febre (Entre 1982 a 1990). 

 

Segundo Elenice, a partir desse seu empreendimento, outros agentes foram 

incentivados a abrir lojas de artesanatos em Resende Costa. A maioria contou 

apenas com o capital conhecimento e o potencial dessa rede de produção manual. 

Para melhor detalhar essa afirmação, foram entrevistados 11 lojistas22 (Lourdes, 

Cristiano, Ana, Vitória, Alcione, Mônica, Elisângela, Arthur, Brás, Antônio e Luísa) 

(Quadro 2) que fazem parte do conjunto das 67 lojas que foram identificadas na 

entrada da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Foram visitados 67 estabelecimentos comerciais, mas apenas 11 lojistas tiveram a disponibilidade 

de participar das entrevistas. Os outros comerciantes, quando identificados, afirmaram não ter esse 
tempo disponível. Por causa da dificuldade inicial de conseguir lojistas informantes a estratégia de 
comprar algum artefato têxtil foi utilizada para conversar sobre o mercado desse artesanato em 
Resende Costa antes de falar da proposta desta tese. 
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Quadro 2 - Lojistas entrevistados 
Nome Idade Estado 

Civil 
No. 

Filhos 
Escolaridade Origem Tempo 

de 
Loja 
Anos 

Formalização 

Lourdes 55 Casada 02 Fund. Inc. Pintos 23 Pequena 
Empresa23 

Cristiano 38 Casado 02 Superior Inc. Resende 
Costa 

22 Pequena Empresa 

Ana 40 Casada 02 Méd. Comp. Resende 
Costa 

12 Pequena Empresa 

Vitória 40 Casada 02 Méd. Comp. Resende 
Costa 

10 Pequena Empresa 

Alcione 45 Casada 03 Fund. Inc. Ribeirão 08 Microempreendedor 
Individual24 

Mônica 42 Casada 02 Méd. Comp. Resende 
Costa 

06 Microempreendedor 
Individual 

Elisângela 27 Solteira - Méd. Comp. Ribeirão 03 Microempreendedor 
Individual 

Arthur 23 Solteiro - Méd. Comp. Resende 
Costa 

01 Microempreendedor 
Individual 

Brás 48 Separado 01 Fund. Inc. Resende 
Costa 

05 Microempreendedor 
Individual 

Antônio 59 Casado 03 Fund. Inc. Resende 
Costa 

20 Microempreendedor 
Individual 

Luísa 30 Solteira - Superior Inc. Belo 
Horizonte 

05 Pequena Empresa 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No grupo desses informantes, sete (7) são do sexo feminino, e tinham entre 

27 e 55 anos, e quatro (4) do sexo masculino, com idade que variou entre 23 e 59 

anos25. Ana, Vitória, Mônica, Elisângela e Arthur cursaram até o Ensino Médio para 

se dedicarem à tecelagem. Cristiano e Luísa não concluíram o Ensino Superior e os 

outros informantes (Lourdes, Alcione, Brás e Antônio) com mais idade (mais de 40 

anos) não terminaram o Ensino Fundamental possivelmente porque, quando eram 

mais novos, o domínio de um ofício tinha muito valor e a educação formal era uma 

realidade distanciada das suas condições de vida. 

 

                                                           
23 A Lei Complementar nº 123/2006 (Lei Geral da Micro e Pequena Empresa), no seu art. 3º, 

considera microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade 
simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 
966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), desde que: no caso de pequena 
empresa, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$360.000,00 (trezentos e 
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) 
(BRASIL, 2006). 

24 A Lei Complementar nº 128/2008 cria a figura do Microempreendedor Individual - MEI. O artigo 18 
dessa lei considera MEI o empresário individual, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário 
anterior, de até R$36.000,00 (trinta e seis mil reais), optante pelo Simples Nacional e que não 
esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo (BRASIL, 2008). 

25 A idade variou muito (entre 23 e 59 anos) porque a disponibilidade de participar da pesquisa foi o 
critério para a definição dos informantes. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp123.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm#art966
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp128.htm
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Todas as mulheres entrevistadas e dois informantes do sexo masculino 

(Arthur e Cristiano) tiveram a iniciativa de tentar a negociação de artesanatos em 

pontos fixos, principalmente por causa da experiência de praticar desde muito cedo 

(entre sete e 15 anos) o ofício de tecer. Nesse grupo, três informantes (Lourdes, 

Alcione e Elisângela) nasceram em comunidades rurais. Lourdes, que era do 

“Povoado dos Pintos”, e Alcione, de “Ribeirão”, aprenderam a tecer antes de se 

mudarem para Resende Costa. Conforme Lourdes, ela iniciou nesse ofício “desde a 

barriga da sua mãe”, mas começou com nove anos a praticar a tecelagem 

repassada entre as gerações de mulheres da sua família, quando já estava morando 

em Resende Costa. A partir de 1974 passou a se dedicar à tecelagem, quando ela e 

a irmã compraram um tear e não precisaram mais dividir o equipamento que 

ganharam do pai. Lourdes contou com orgulho que a sua mãe ficou muito 

preocupada com essa decisão delas e o pai as apoiou confiando no compromisso 

das filhas de pagar o equipamento. Lourdes afirmam que  ela e a irmã “tinham a 

cabeça boa”, já que “tinham a cabeça no trabalho”. Alcione, ainda no “Povoado dos 

Pintos”, quando tinha entre 13 e 14 anos, dividia o tempo de manuseio do tear com 

mais três irmãs para fazer, nas horas de folgas, os artesanatos que a família 

comercializava e as peças do seu enxoval, já que a “mãe não podia dar um tear para 

cada uma das filhas”. Ela e suas irmãs distribuíam os lucros dessa produção com a 

mãe, que se responsabilizava por conseguir e preparar as matérias-primas. 

Alcione foi morar em Resende Costa, na ocasião em que se casou, e Lourdes 

se mudou para esse município com os pais e as irmãs quando estava com nove 

anos, para que o pai pudesse ter mais controle sobre as filhas quando elas 

estivessem na adolescência e começassem a frequentar eventos na cidade. 

Elisângela, com a mãe e seus cinco irmãos, saíram da zona rural (Povoado de 

Ribeirão) para morar em Resende Costa por causa da tecelagem, depois que o pai 

morreu em um acidente de carro em São Paulo. Mudou-se com a intenção de 

trabalhar na cadeia da tecelagem, que era muito pouco praticada na comunidade em 

que nasceu, para melhorar as condições de vida da família. 

A maioria das mulheres (Lourdes, Ana, Vitória, Alcione e Mônica), bem como 

Arthur e Cristiano aprenderam o ofício em casa, com suas avós e mães. Porém, foi 

tecendo geralmente para lojistas e/ou comerciantes domiciliares de Resende Costa 

que todos praticaram a tecelagem com mais afinco. 
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Lourdes, que abriu loja de artesanatos em 1994, foi a primeira informante a 

negociar esses artefatos em estabelecimento comercial fixo, depois de seis anos 

que a primeira loja tinha sido inaugurada (1988) na rua de acesso à cidade. Os 

outros entrevistados tinham entre 1 e 22 anos de loja26. 

Além da experiência com a tecelagem e o comércio de artesanatos (todos os 

informantes) citados, também a prática com o comércio de matérias primas para 

essa produção (Ana), o trabalho na Associação de Artesão de Resende Costa  

(ASARC) (Vitória) e em loja de artesanatos (Mônica); os poucos comércios na 

cidade (Lourdes); o casamento com proprietário de imóveis na avenida de acesso ao 

município (Mônica e Alcione) e o apoio da família (Elisângela e Arthur) foram fatores 

importantes que incentivaram esses agentes a negociarem artefatos em pontos 

fixos. 

Apenas Brás e Antônio aprenderam a trabalhar com o ofício quando tinham 

mais idade e decidiram investir no ramo do artesanato como principal fonte de 

renda, depois que tentaram a vida na construção civil. Esses informantes preferiram 

deixar o emprego formal com carteira assinada por causa da autonomia que tinham 

na cadeia da tecelagem. 

Brás, que estava há 26 anos trabalhando nesse segmento, aprendeu a tecer 

com 22 anos com as irmãs mais velhas, “cresceu nesse ramo” e continuou nessa 

atividade porque não queria sair do município. Antônio aprendeu o ofício depois de 

casado, em 1982, quando estava com 24 anos, após ter sido demitido da construção 

civil e deixado de trabalhar como “armador em obra”. De acordo com esse 

informante, tudo começou quando a sua esposa levou um tear para a sua casa. Ao 

tentar trabalhar no equipamento, Antônio desenfiou os fios e deixou a sua mulher 

“muito nervosa”, já que ela também não sabia recolocar essas linhas. Tiveram que 

chamar a irmã mais velha de sua esposa para preparar novamente o tear. Atento a 

todos os movimentos da sua cunhada, aprendeu a introduzir os fios no equipamento, 

foi aperfeiçoando o seu trabalho e contou com orgulho que sabia fazer de tudo, ou 

seja, urdir fios e produzir “teias” (bobinas com linhas); enrolar tiras de retalhos em 

novelos, preparar o tear e tecer nesse equipamento. Antônio iniciou o seu negócio 

produzindo para um “freguês de Belo Horizonte”, que comprava mensalmente toda a 

sua produção: “através desse cliente, que ele considera um pai, pôde deixar o 

                                                           
26 O tempo de comércio variou muito (entre 1 e 22 anos) porque a disponibilidade de participar da 

pesquisa foi o critério para a definição dos informantes. 
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trabalho na construção civil, voltar para o mercado da tecelagem e aumentar o 

número dos seus clientes”. 

Os lojistas do sexo masculino associam a vantagem de trabalhar como 

autônomo à liberdade de não ter que cumprir horários e se submeter às exigências 

de um patrão. Conforme Senhor Antônio,  

 
A tecelagem é melhor do que a construção civil. Eu prefiro ficar aqui. Eu 
trabalho a hora que eu quero. Se eu quiser levantar quatro horas da manhã. 
Tem dia que eu levanto. Eu gosto de levantar cedo para eu resolver quase 
tudo na parte da manhã. Depois do almoço fico mais naquilo que aparece. 
Essas coisas. É melhor eu ficar aqui. Eu trabalho do jeito que eu quero. 
Tem dia que eu tenho que trabalhar muito, que tem muito serviço e tem dia 
que eu fico mais folgado. 

 

As mulheres priorizam o critério rendimento e explicaram com detalhe o 

destino desses faturamentos. Os rendimentos são empregados pelas informantes 

casadas em benefícios para as suas famílias. A renda é usada para estudar os filhos 

(Lourdes), cobrir todas as despesas da loja, ajudar na despesa familiar, melhorar as 

condições de vida da família (conforme Mônica) ou até mesmo para investir na 

própria formação profissional para se fortalecer no mercado da tecelagem (de 

acordo com Luísa). Além disso, conseguiram construir ou comprar a casa própria; 

adquirir pontos próprios para o comércio; e comprar ou trocar o carro (como 

apontam Lourdes, Mônica, Elisângela). Nesse grupo, apenas duas informantes 

(Alcione e Mônica) consideraram desvantagens nesse trabalho. Essas empresárias, 

que não tinham funcionárias na loja, falaram de forma divergente dos homens 

comerciantes, da carga excessiva de trabalho, porque era delas a responsabilidade 

com as tarefas no domicílio, conforme esclarece: 

 
A responsabilidade é toda nossa. Eu entro aqui de 2ª a sábado. Eu só não 
abro no domingo. Todo mundo abre no domingo, eu não abro. Isso eu pus 
desde que eu comecei. Era o único dia que tinha pra fica com a família. De 
2ª a sábado, eu trabalho todo o santo dia, de 9 às 18 da tarde. Isso aqui pra 
gente acaba sendo uma prisão. Aí eu não tenho folga. Se você trabalhar por 
um salário em um emprego que for garantido, você vai ter folga, vai ter 
férias, coisas que no artesanato agente não tem. Tem, se eu fosse 
funcionária. Então pra mim que não sou funcionária. Tem dia que agente 
não tem tempo de almoçar, tomar café. Tem dia que agente trabalha muito. 
É o que acontece com agente, mas, ninguém fica sem trabalhar. Cuidar de 
casa sou eu mesmo. Eu fico em casa, por isso, é muito difícil. O meu marido 
faz as teias em casa e toma conta de banco. 

 

A maioria (oito casos) dos empresários falou de um faturamento de um a dois 

salários mínimos. Ana, Cristiano e Luísa, de maneira bem discrepante, fizeram 
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referência a uma receita que variava entre R$45,00 mil e R$100,00 mil por mês. 

Arthur, que estava com o seu negócio aberto há um ano, explicou que os 

faturamentos em geral variavam conforme a loja e, sem citar nomes, contou de um 

comércio que conseguia vender, mensalmente, entre R$200,00 e R$300,00 mil. Por 

causa da grande variação dos rendimentos mencionados, pareceu que a maior 

incidência de faturamentos de até dois salários mínimos, muito contraditórios aos 

padrões de vida da maioria dos comerciantes (aparentes nos seus imóveis e carros 

de luxo), tinha a ver com a preocupação desses lojistas em expor os seus 

verdadeiros lucros. Além disso, esse entendimento foi reforçado em conversa 

informal com uma jovem, parente de uma das comerciantes da cidade. “Devido aos 

padrões de vida e bens dos donos das lojas”, Marina (estudante que, nas horas de 

folga, enrola retalhos e amarra tapetes) considera impossível o rendimento desses 

agentes de “apenas dois salários mínimos”. 

Diante dessas ocorrências, é possível associar a necessidade de mascarar os 

faturamentos reais a dois motivos. De um lado, porque ao apresentar os 

rendimentos reais, os comerciantes podem ter problemas com a fiscalização, uma 

vez que as suas lojas estão registradas como pequenas empresas e micro 

empreendimentos individuais. De outro lado, parecem ter preocupação com a 

concorrência e evitam todas as formas de atrair novos investidores, principalmente, 

aqueles de outras cidades (até porque a abertura de comércios de artesanatos em 

Resende Costa, por pessoas de outras localidades, estava acontecendo). De acordo 

com Júlio (comerciante de roupas na cidade), havia uma loja um pouco afastada da 

rua do comércio que foi aberta por uma pessoa de fora e que estava se 

transformando “em uma potência imensa”. Júlia (Assistente Social do município) 

falou de uma pessoa “de longe” (que ela não sabia quem era) que “apadrinhou” 

alguém da cidade para montar “quatro lojas de artesanato”. Esse sócio, conforme 

essa informante, está no anonimato e não é conhecido pela população local. 

Por causa dos elevados rendimentos da maioria dessas lojas, os cônjuges de 

grande parte das lojistas (Lourdes, Vitória, Alcione – exceto Ana) deixaram outros 

ramos de atividade (funcionário em marcenaria, funcionário em serralheria, 

proprietário de empresa de produção de carvão) para se dedicarem à tecelagem. 

Apenas o esposo de Mônica não trabalha nessa cadeia e consegue o seu 

rendimento como marceneiro (Quadro 3). 
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Quadro 3 - Trabalho dos cônjuges dos lojistas entrevistados 

Nomes dos Lojistas Trabalho do Cônjuge 

Lourdes Comerciante de retalhos 

Cristiano Professora 

Ana Comerciante de “teias” (bobinas com linha) 

Vitória Comerciante de artesanatos 

Alcione Produtor de “teias” para a produção da família 

Mônica Marceneiro 

Antônio Doméstica 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Segundo Lourdes, o seu marido e os seus filhos que aprenderam com ela o 

ofício de tecer comercializam retalhos na cidade e ajudam no controle da produção 

dos artesanatos. Eles pararam com a tecelagem entre 2010 e 2012 para trabalhar 

com o “auto socorro” de veículos motorizados, mas voltaram para esse mercado 

com muita convicção de que esse era o ramo deles, quando tiveram prejuízo de 150 

mil reais decorrente de um incêndio no pátio onde ficavam os caminhões usados no 

trabalho. 

O marido de Vitória não acreditou que o comércio da tecelagem daria certo 

quando a tecelã produzia e negociava os artefatos em casa, mas deixou de 

administrar a produção de carvão para administrar a segunda loja de artesanatos 

que a família comprou na entrada da cidade. De acordo com essa entrevistada, 

quando a loja começou a dar certo, o seu esposo passou a se dedicar ao mercado 

da tecelagem. 

Alcione fala inicialmente de modo geral dos homens resendecostenses, 

cônjuges das comerciantes, que, segundo ela, trabalham em casa administrando a 

produção de “teias” (insumos usados na tecelagem) e estão satisfeitos “por causa da 

autonomia com os seus horários e porque podem parar para descansar”. Em 

seguida, contou do seu marido, que largou o trabalho “pesado” na marcenaria para 

se envolver com a produção artesanal, considerada por ele “mais tranquila”. A 

empresária explica: 

 
O trabalho do meu esposo estava muito pesado e dava muito problema de 
coluna. Aí ele falou que não estava aguentando mais. Todo dia problema de 
coluna. Aí ele disse que ia parar e fazer outra coisa. Ele passou a criar isso 
aqui. E hoje ele faz essas teias no terraço da minha casa. É sombra. A hora 
que ele cansa ele desce pra casa, assiste televisão e descansa um 
pouquinho. Então é muito mais tranquilo. Mexe com a cabeça, mas, é 
tranquilo. Aí começou a fazer isso. 
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As esposas dos únicos informantes casados (Cristiano e Antônio) ajudam na 

tecelagem e no comércio, mas ficam mais em casa cuidando dos afazeres 

domésticos, principalmente porque foi deles a decisão de montar esse negócio. 

O potencial dessas empresas, que incentiva o envolvimento dos homens com 

o artesanato, pode ser percebido também na formalização desses 

empreendimentos, necessária para que os comerciantes possam emitir nota fiscal 

(exigência da receita federal) nas vendas a atacado e manterem a máquina de 

cartão de crédito e débito para evitar prejuízos com cheques sem fundo. Esses 

empresários reconhecem a necessidade e as vantagens dessa formalização, mas 

principalmente os mais antigos, ainda reclamam do controle do governo e da 

burocracia dessas exigências, que pioram as condições de trabalho e rendimento do 

comércio. Conforme Lourdes, se ela vendesse um tapete tinha que prestar conta à 

receita “que era informada na hora”. Isso que não acontecia no “tempo mais antigo”, 

quando ela fazia a nota fiscal à mão sem depender de computador. 

Essa formalização aparece, ainda, na contratação de funcionários 

assalariados para trabalhar nas lojas - mão de obra necessária para atender os 

clientes e organizar grandes volumes de peças que são encaminhadas, com muita 

frequência, ao correio local e aos caminhões de transportadoras, encarregados de 

entregar as mercadorias em vários estados brasileiros. 

Para dar conta do trabalho nas lojas, quatro proprietários desses 

estabelecimentos (Lourdes, Cristiano, Vitória e Ana) contrataram entre 3 e 20 

funcionários com carteira assinada, que recebem salário e hora extra para trabalhar 

oito horas por dia, de segunda a segunda. Essa mão de obra tem direito a férias, 

décimo terceiro e todas as exigências de um trabalhador formal. Na rua observa-se, 

com frequência, o atendimento dos clientes realizado por funcionárias jovens e 

solteiras, que trabalham durante oito horas ou meio período para financiar os gastos 

com a educação. Essas jovens, na maioria das vezes, cursam à noite o Ensino 

Médio na “Escola Assis de Resende” da cidade ou um cursinho pré-vestibular em 

São João Del Rei com a intenção de tentar ingressar em uma universidade. A 

incidência de atendentes com esse perfil e a escolaridade dos próprios lojistas 

possibilita questionar os discursos que entendem o trabalho artesanal como 

segmento de pessoas com poucos anos de estudo. Também a frequência de 

funcionários formais nas lojas permite problematizar as discussões, que consideram 

apenas a produção e venda de artesanatos a partir do trabalho familiar e não levam 
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em conta as relações trabalhistas. 

A realidade apresentada contrapõe-se aos estudos que descrevem a 

produção artesanal como estratégia apenas de subsistência e sobrevivência e que 

não busca acumulação. A empresarização no mercado do artesanato ficou muito 

evidente no discurso da informante Ana (Lojista de artesanatos e matérias primas na 

cidade), que contou detalhes sobre os seus deslocamentos e as conexões que lhe 

fizeram chegar à condição de empresária. O intenso fluxo de turistas à sua loja, 

localizada na avenida de acesso à Resende Costa, contribui para fortalecer o seu 

patrimônio, que funciona em mais três grandes galpões distribuídos em uma rua 

mais afastada dessa avenida. Esses empreendimentos também estão dando certo, 

segundo Ana, por causa da sua experiência de anos de trabalho como tecelã em 

uma das primeiras lojas da cidade. 

Para contextualizar sua trajetória no mercado da tecelagem, Ana falou da sua 

mãe, que fugiu com o seu pai para a casa dos seus avós paternos, que moravam 

em uma comunidade rural (Rochedo) próxima a Resende Costa. Segundo ela, os 

seus pais se casaram contra a vontade do seu avô materno, que não queria essa 

união por causa das condições financeiras do seu pai. Os parentes paternos não 

trabalhavam com a tecelagem e ela só aprendeu esse ofício porque os seus pais 

voltaram para Resende Costa, quando descobriram que ela ia nascer. Em 1977, 

quando nasceu, Ana estava morando em Resende Costa e, por isso, pôde 

acompanhar o trabalho realizado pela sua avó (Madalena da Silva Resende), que 

teceu até aos 70 anos. 

Para ajudar a família, que “tinha uma vida financeira apertada e estava 

passando por dificuldades”, aprendeu muito nova a picar tiras de retalhos, emendar 

e enrolar esses resíduos em formato de “bolas” e amarrar tapetes prontos. Em 1989, 

quando estava com 12 anos, foi tecer para loja de artesanatos “Água na Boca”, que 

na época da entrevista não era mais da mesma proprietária e estava sendo 

reformada (Figuras 25). 
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Figura 25 - Loja inaugurada em 1989 

  

Fonte: Fotos da autora. 

 

Ana contou com orgulho sobre essa experiência, que lhe permitiu praticar 

mais a tecelagem e aprender melhor esse ofício. Falou da demora em produzir a 

primeira peça (jogo americano) nessa loja e do reconhecimento do seu trabalho 

quando aprendeu a tecer com agilidade. Por causa dessa destreza, começou a 

negociar diretamente com “alguns poucos clientes que lhe procuravam em casa”. 

Essa informante, que trabalhou com mais 30 tecelões na parte de traz da loja 

“Água na Boca”, falou sobre o quanto tal vivência relatada acima foi significativa para 

o sucesso da sua empresa. Contou, com detalhes, sobre um episódio importante 

que permitiu que ela descobrisse o seu potencial para o comércio. Conforme Ana, 

tudo aconteceu quando no galpão onde estava tecendo entrou uma turista, que ficou 

observando, interessada em conhecer o processo de tecelagem. Essa cliente fez 

questão de levar o tapete que ela estava tecendo, por causa da sua destreza em um 

equipamento antigo e da forma como ela recepcionou essa pessoa. Uma peça em 

que ela usou os retalhos que estavam próximos ao seu tear, sem se preocupar com 

a combinação de cores. Na fala de Ana, 

 
Quando você faz as coisas lá atrás, você já está plantando o seu futuro. 
Quando eu tecia na Água na Boca, ia muito turista. Tem uma história que eu 
gosto de contar que eu acho muito interessante. A gente tinha um saco de 
retalho e tinha que terminar com todas as bolinhas que estava nesse saco. 
Eu era super organizada e enquanto eu não acabava tudo eu não pegava 
outro. Um dia estava tecendo um tapete. Estava horrível a minha 
combinação, mas eu tinha que terminar. A turista entrou no galpão da 
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produção e quando chegou lá dentro com atendente que chama Luciene, 
ela disse que tinha adorado o meu tapete e tinha que leva-lo. Eu tive que 
amarrar o tapete na vara para a mulher leva-lo. Eu acho que ela quis levar 
pelo fato da atenção que eu dei para ela. 

 

Segundo Ana, ela gostava desse trabalho “por causa das experiências com 

os clientes e da alegria de tecer em um galpão movimentado por muitos 

operadores”. No entanto, a informante deixou a tecelagem em 1994 porque estava 

“cansada de manusear o tear” e queria um emprego com carteira assinada. Foi 

funcionária, na cidade, em uma soverteria e um consultório odontológico, e retornou 

à cadeia da tecelagem em 2005, após dois anos de casada, para ajudar o marido na 

produção de “teias” (bobinas com linhas usadas na produção dos artesanatos). 

Conforme essa informante, o seu esposo nasceu em 1979, começou a 

trabalhar desde muito novo na roça e largou essa atividade para produzir teias em 

uma loja (“Mãos de Fadas”) da cidade. Após muito tempo nessa empresa, montou o 

seu próprio negócio e continuou nessa atividade depois de casado. Diante do 

crescimento desse empreendimento, o casal investiu na construção de uma casa 

própria, em cujo primeiro andar, foi planejada a moradia e no segundo andar, a 

produção das teias. O seu esposo decidiu investir na produção de matérias primas 

para a tecelagem porque tinha apenas um desses comércios na cidade. E, para 

“embarcar na vida do casal”, Ana não conseguiu fazer mais do que o 3º ano do 

Ensino Médio para realizar o sonho de se formar em Psicologia. 

Contou também que a sua empresa (Loja de artesanatos) começou a se 

fortalecer, ainda mais quando comprou a loja “Trilhos da Arte”, localizada na entrada 

da cidade. Quando adquiriu esse ponto com tudo o que tinha dentro e, por causa do 

seu potencial para o comércio, aprimorado com a sua experiência na “Água na 

Boca”, conseguiu vender todas as peças antigas e inovar a loja com produtos que 

atendiam aos seus critérios de qualidade. Foi a partir desse investimento que ela 

acreditava ter “conquistado os seus clientes e ajudado a transformar a empresa da 

família em um polo de produção”. 

O sucesso do empreendimento próprio está aparente nas grandes dimensões 

dos três galpões dessa família. No andar de cima (acesso à rua Vereador Alberico 

Augusto Reis) de um desses imóveis funciona a fabricação e o comércio de teias 

administrados pelo seu esposo (Figura 26), e no andar debaixo (acesso à rua 

Gervácio Pereira) a loja de artesanatos administrada por Ana (Figura 27). 
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Figura 26 - Produção e comércio de “teias” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Fotos da autora. 
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Figura 27 - Comércio de artesanatos 

 

 
Fonte: Fotos da autora. 

 

De acordo com Ana, os principais rendimentos da sua loja são oriundos das 

vendas por atacado realizadas para atender os comerciantes de outras localidades, 

que compram grandes quantidades de mercadorias para revender. Como todos os 

lojistas de artesanatos da cidade, a família precisou formalizar a sua empresa para 

emitir nota fiscal desses produtos e realizar vendas no cartão de crédito/débito. 

No seu entendimento, “a multiplicação dos centavos lucrados em cada uma das 

mais de 20 mil peças comercializadas por mês” foi o que possibilitou ela e o marido 

chegarem à condição de “grandes empresários do artesanato”, e ter que contar com 

uma equipe de 120 funcionários, dos quais 20 são formalizados. Os outros compram 

“teias” (bobinas com linha) na loja de Ana e vendem os artefatos à sua empresa. 
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Ana parece incentivar essa mão de obra (que ela considera seus funcionários), a 

trabalhar com meios de produção próprios (matérias primas e teares). Isso para 

evitar problemas com a justiça do trabalho que, segundo Ana, multou e penhorou 

vários imóveis de empresas artesanais de Tiradentes para pagar os funcionários 

informais que buscaram seus direitos. Essa relação de trabalho parece beneficiar a 

empresa de Ana em, pelo menos, quatro maneiras. Na medida em que consegue 

mascarar condições de terceirização; garantir a venda de suas matérias primas; 

pagar menos por cada peça por causa da estabilidade dessa negociação e 

selecionar os melhores tecedores para garantir qualidade dos artefatos. Segundo 

Ana, ela consegue “selecionar os melhores tecelões para os melhores clientes” em 

uma cidade em que “não falta mão de obra, mas bons tecelões”. Essas estratégias 

para comercializar grande volume de mercadorias lhe rendem um faturamento bruto 

que varia entre R$45,00 mil a R$50,0 mil por mês, de onde ela retira todas as 

despesas e mantem a “vida boa” da família. 

A entrevistada tem interesse que os filhos deem continuidade aos 

investimentos e patrimônios conseguidos por ela e o seu esposo. Falou de um 

“projeto grandioso”, que acredita que seria construído pelos seus filhos em um dos 

galpões que fica quase em frente à sua empresa. Trata-se de uma grande galeria 

que ligaria essa estrutura e a loja que comprou na rua do comércio. Direcionou esse 

projeto aos seus filhos e falou em viajar muito com o rendimento conseguido a partir 

da alocação das lojas que seriam construídas nessa galeria. 

A história de Ana reforça o quanto a empresarização está associada ao 

deslocamento vertical do tecelão em direção a uma condição de vida e trabalho mais 

favorável. Porque o lojista, principalmente aquele localizado na entrada da cidade, 

em contato direto com os produtores e consumidores de tradição, são os principais 

responsáveis por controlar fontes de recursos e informações dessa cadeia. Esses 

agentes dificultam a aproximação entre turistas e tecedores, compram grandes 

quantidades de matérias primas para torná-las escassas no município e vendem 

linhas e retalhos para tornar o artesão mais dependente - principalmente os 

comerciantes, que já estavam há mais tempo no mercado e utilizam dessa 

experiência para se fortalecer diante da concorrência. 

As entrevistas com os lojistas foram fundamentais tanto para identificar os 

deslocamentos e conexões que possibilitam melhorar as condições de ser artesão 

quanto para entender que as condições de privilégio desses agentes eram mantidas 
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por outros trabalhadores desse mercado, em posições menos favorecidas. Para 

garantir a reprodução do cenário observado na entrada da cidade, outros artesãos 

trabalham nos domicílios em condições de desvantagens. 

De acordo com Silva (2010a, p. 143), a organização burocrática desse 

mercado “criou condições para que os comerciantes exercessem controle 

econômico e social sobre a produção domiciliar a partir do século XIX”. Essa 

afirmação foi comprovada nas estatísticas do IBGE (2010), que identificou na 

maioria (88,64%) dos 3452 domicílios de Resende Costa uma renda per capta de 

meio e dois salários mínimos. Em 300 domicílios esse valor era de dois a cinco 

salários mínimos e em apenas 92 dessas habitações mais de cinco salários. A partir 

desses desdobramentos, buscou-se adentrar nos espaços da produção e delinear o 

trabalho “terceirizado” vinculado ao ambiente domiciliar, que será retratado no 

próximo tópico. 

 

5.1.2 Terceirização da produção em contexto de trabalho manual 

 

Nessa cadeia artesanal, reconfigurada nas expressões do capitalismo 

industrial, a terceirização é muito praticada, na medida em que é comum encontrar a 

produção realizada diretamente para as lojas de Resende Costa com meios de 

produção dos lojistas e comerciantes domiciliares. Dentre os lojistas, muitos 

compram de tecelões autônomos, mas a maioria obtém seus produtos da 

terceirização e possui muitos funcionários nesse formato, para dar conta de entregar 

grandes quantidades de artefatos. Cadeia que se fortalece na segmentação de 

trabalhadores especialistas em preparar resíduos têxteis; entrelaçar retalhos e linhas 

no tear e arrematar peças prontas (Figura 28), bem como na expropriação dos 

instrumentos de trabalho do artesão que deixou de ter controle sobre o ritmo da sua 

produção e seu produto. 
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Figura 28 - Etapas da tecelagem manual 

               

                  
 Fonte: Fotos da autora. 

 

Conforme Lourdes (lojista de artesanatos e matérias primas na cidade), 

“praticamente todos os artesanatos do seu comércio são fabricados por mão de obra 

terceirizada” e, por isso, o seu esposo e os seus filhos ficam por conta de 

administrar essa produção nos finais de semana. Entregam os retalhos e recolhem 

os novelos prontos nos domicílios. Transportam esses resíduos têxteis e as bobinas 

com linhas até as residências dos tecedores, preparam os teares para esse 

trabalhador ficar por conta apenas de tecer e coletam os artefatos prontos, que são 

deixados no comércio da família. Nesse caso, a etapa de acabamento e colocação 

de etiquetas de conservação têxtil nas peças acontece nesse estabelecimento, 

geralmente realizada pelos próprios funcionários. 

A prática de fornecer a matéria prima pronta para a tecelagem e deixar o tear 

preparado para o tecedor foi, também, bem explicitada por Alcione. De acordo com 

essa lojista, o seu esposo cria e produz todos os detalhes das “teias” (bobinas com 
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linhas), deixando para os tecedores “simplesmente, o trabalho de passar de um lado 

para o outro a tira de retalho que era entrelaçada” aos fios têxteis. Controlar a 

preparação do tear para a tecelagem pareceu ser uma maneira de evitar que os 

tecedores terceirizados adquirissem essa habilidade e, consequentemente, manter a 

condição de submissão do trabalhador terceirizado ao lojista. Também pareceu ter a 

ver com a necessidade de ofertar artesanatos diferenciados no concorrido mercado 

resendecostense e evitar a reprodução desses modelos. A maneira de repassar as 

linhas dessas bobinas associada à criatividade e qualidade de entrelaçar esses fios 

aos retalhos, no tear, tornam os artesanatos mais atrativos. Segundo Gabriela 

(comerciante domiciliar), “o povo fica de olho para copiar as “teias”, mas não 

conseguem fazer artefatos iguais porque a diferença dos desenhos nas peças está 

condicionada, também, à forma de repassar essas linhas no tear”. 

A terceirização da produção artesanal aparece como melhor maneira de 

aumentar os estoques dos produtos a custos mais reduzidos, e por isso os 

empresários buscam manter um grupo fixo desses trabalhadores qualificados. Para 

elevar o volume dessa produção, o comerciante estabelece metas que, além de 

tornarem o trabalho ainda mais intenso, incentivam a competição entre esses 

trabalhadores. Principalmente, porque as metas estão associadas ao escalonamento 

dos funcionários. Ana recorda:  

 
Vou te dizer que eu aprendi a tecer na loja Água na Boca. Na frente era a 
loja e atrás a tecelagem. Naquela época eu tirava dois salários mínimos. 
Como só tinham eles, ela colocava uma meta para gente. Se a gente 
alcançasse aquela meta, ela dava mais 5%. A primeira coisa que eu fiz no 
tear, hoje nem tem mais era um jogo americano que fazia um quadrinho de 
desenho. Aí eu gastava um dia todo para tecer um jogo. Quando eu 
comecei a tecer direitinho, eles passaram meu tear só para encomenda. 
Chegava lá tinha um monte de papelzinho. Passadeira de 3 metros. Eu teci 
cinco (5) anos na Água na Boca. 

 

Essa mão de obra, na maioria das vezes, recebe por quilo de novelo enrolado 

e quantidade de artefatos produzidos e acabados, trabalhando até oito horas diárias, 

geralmente, de segunda a sexta. Os rendimentos desse trabalho artesanal 

terceirizado variam conforme as atividades executadas, já que essa mão de obra 

recebe mais como tecedor Essa oscilação do faturamento (Tabela 1) ficou evidente 

nos argumentos de uma das tecedeiras (Dona Lilita) mais antigas do lugar, que saiu 

do “Povoado dos Pintos”, e que, na época da entrevista, tecia por conta própria, mas 

já havia trabalhado como terceirizada. Segundo essa informante, um trabalhador 
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que prepara retalhos recebe em torno de 0,60 por quilo de novelo enrolado e fatura 

entre R$360,00 e R$540,00 por mês (trabalhando por 30 dias) para enrolar em torno 

de 20 a 30 quilos, diariamente. Já o tecedores, trabalhando o mesmo número de 

dias para produzir “tapetinhos”, pode ter um rendimento mensal de R$1200,00 

porque geralmente recebe R$0,80 por peça e consegue tecer em torno de 50 

desses artefatos diariamente. Também pode faturar mais (R$1500,00) por mês, 

quando se dedica à produção de passadeiras. Nesse caso, tem que produzir menos 

peças (em torno de 10 unidades) porque cada unidade desse artefato vale mais 

(R$5,00) do que “tapetinho”. 

 

Tabela 1 - Faturamentos médios do trabalhador terceirizado na preparação de 
retalhos, no acabamento das peças e na tecelagem 

Atividades Valor recebido por 
unidades 

Rendimento 
Diário da 
Produção 

Faturamento 
Diário 

Faturamento 
Mensal 

Preparação de 
retalhos 

R$0,6 por quilo (10 
unidades) de novelo 

enrolado 

Em torno de 20 
a 30 kg 

(200 a 300 
unid.) 

R$12,00 

a 

R$18,00 

R$360,00 

a 

R$540,00 

Acabamento 
de tapetes  

R$0,15 por peça Em torno de 76 
unidades 

R$11,40 

 

R$342,00 

 

Tecer 
tapetinhos 

R$0,80 por peça Em torno de 30 
a 50 unidades  

R$24,00 

a 

R$40,00 

R$720,00 

a 

R$1200,00 

Tecer 
passadeiras 

R$5,00 por peça Em torno de 10 
unidades  

R$50,00 

 

R$1500,00 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Mas, para garantir essa remuneração, os trabalhadores terceirizados 

precisam, segundo Dona Lilita, “ter disciplina no trabalho”. Nesse momento, a 

referida entrevistada falou de um senhor que tinha vindo de São Paulo e que não 

conhecia um tear, mas por causa da sua dedicação e disposição para o trabalho, 

aprendeu a tecer muito bem e consegue produzir 50 tapetinhos diariamente, 

trabalhando em torno de 12 horas por dia como “terceirizado”. Também falou do 

faturamento familiar dos artesãos em geral, que pode ser aumentado à medida que 

mais membros se envolvem nessa cadeia, que não faz distinção de idade e sexo 

para dar conta de realizar as vendas a atacado. 



140 
 

Apesar de o rendimento dos “terceirizados” aumentar com a sua dedicação e 

número de membros de sua família, esse faturamento está longe de se aproximar 

dos lucros conseguidos pelos atravessadores, que compram grandes quantidades 

de artesanatos e os negociam diretamente com o consumidor. De qualquer maneira, 

os lojistas e comerciantes domiciliares são os que mais reforçam condições positivas 

da terceirização, o que pareceu ter a ver com a necessidade de mantê-la. 

Elisângela (lojista de artesanatos na cidade) procurou justificar os 

rendimentos reduzidos desse trabalho a partir de comentários sobre o custo de vida 

em Resende Costa, menor do que em São João Del Rei, Conselheiro Lafaiete, Ouro 

Branco e outras cidades vizinhas. Essa informante considera o faturamento de um 

salário suficiente para se viver em uma cidade pequena e com poucas despesas, 

principalmente porque as pessoas têm a oportunidade de começar a trabalhar muito 

cedo com o artesanato e elevar os rendimentos em suas unidades familiares. Além 

disso, mencionou que, apesar de os trabalhadores não terem carteira assinada, 

“todo mundo tem casa e carro” e pode “pagar um plano de saúde”. 

Em seguida, Elisângela comparou a situação de trabalho em Resende Costa 

com a do Nordeste do país, contada por uma pessoa da cidade que foi trabalhar em 

uma indústria têxtil dessa região. Conforme Elisângela, no Nordeste “quem tem é 

muito rico e quem não tem é miserável” e, por isso, entre os trabalhadores 

nordestinos há “aqueles que ganham R$300,00 por mês e ficam rindo de orelha a 

orelha”. Já os trabalhadores terceirizados em Resende Costa, segundo ela, podem 

tirar “bem mais do que um salário mínimo” quando têm “agilidade e disciplina no 

tear”, e definem a “hora de entrar e sair no trabalho”, bem como as metas diárias de 

produção. 

Conforme Elisângela, quase nenhum produtor tece por conta própria, já que 

os lojistas não podem pagar muito pelos artefatos porque suas margens de lucros 

são reduzidas. Também, para não ter que assumir gastos com matérias-primas 

(“teias” e retalhos) e mão de obra para preparar os retalhos. Além disso, porque nem 

todos são capazes de preparar um tear e manter o comércio mensal dos artefatos. 

Essa informante considera mais difícil a produção por conta própria, principalmente, 

para os produtores que “moram na zona rural e tinham que vender para o pessoal 

da cidade”. Apesar de considerar apenas fragilidades do trabalho autônomo, 

Elisângela sempre trabalhou por conta própria. 
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Na perspectiva dos “tecedores autônomos” entrevistados, o interesse em 

legitimar o trabalho terceirizado está relacionado ao faturamento do lojista e ao do 

comerciante domiciliar, quando negociam com um “tecedor terceirizado”. Um lojista, 

geralmente, tem um gasto de R$2.90 com matéria prima e mão de obra, e um 

faturamento de R$6.10 em cada tapete vendido a R$9.00. Esse faturamento 

aumenta de acordo com a produção, ou seja, com o número de “tecedores 

terceirizados”. O lojista ou comerciante domiciliar que fatura em torno de R$6.100 

em 1000 peças vendidas tem a sua receita reduzida para R$4.500 quando compra 

os tapetes de um tecedor autônomo. Esse cálculo foi realizado considerando-se os 

depoimentos de Amanda que informou, também, que alguns atravessadores, para 

aumentarem os seus lucros, revendem por R$9,00 o artefato comprado na mão de 

um tecedor autônomo a “R$4,50”. Pela terceirização os atravessadores conseguem 

atender o comércio por atacado com custos mais reduzidos. Por isso, Gabriela 

nunca quis experimentar as condições precárias da terceirização porque quem 

ganha são os “atravessadores”, por causa da desvalorização do custo da produção 

terceirizada, segundo ela. 

Nesse mercado que oferece vantagens aos atravessadores, não se pode 

desconsiderar que as exigências transferidas aos tecedores terceirizados estão 

também associadas à pressão que os compradores das mercadorias (de outras 

localidades) exercem sobre os atravessadores, por causa das várias opções de lojas 

de artesanatos na cidade, que concorrem entre si e com o comércio no domicílio - já 

que os clientes de outras localidades buscam utilizar de estratégias para negociar 

melhores preços, principalmente, quando compram as peças para revender. Essa 

transação, segundo Carla (funcionária na loja de Vitória), reduz ainda mais a 

“margem de lucro dos comerciantes, que já é muito pequena”. Esses produtos 

valorizados em outras localidades aumentam as chances de faturamento do 

comerciante final, que ganha em torno de 200% a 300% a mais do que o valor pago 

nas lojas de Resende Costa. Tal margem de lucro é comprovada por essa 

funcionária “nas mercadorias que voltavam para devolução”, quando os clientes 

“esqueciam-se de retirar o preço desses artefatos”.  

Em confluência com os argumentos de Carla, Antônio (lojista de artesanatos 

na cidade) considera a valorização dos artesanatos resendecostenses em outros 

territórios um dos critérios que atraem grande quantidade de compradores 

interessados em revender essas mercadorias. Nas palavras desse empresário, 
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Muitas pessoas de fora ganhavam dinheiro com esse artesanato. O produto 
saía de Resende Costa daqui com um valor x e era vendido por um valor y. 
Se compravam por 10 reais vendiam por 20 reais. Eles ganham com isso 
porque muita gente valorizava o trabalho artesanal. 

 

Mas, de qualquer forma, em busca de vender peças por atacado e ganhar a 

concorrência, os comerciantes, segundo Mateus (Membro da ASSETURC), 

sacrificam os trabalhadores que, dificilmente, têm carteira assinada. Essa mão de 

obra na condição de terceirizada reconhece que o maior beneficiado 

financeiramente nessa cadeia produtiva era o “atravessador”, embora, em muitos 

casos, não querem deixar de trabalhar nessa condição. Isso ocorre porque, segundo 

eles, não querem ter preocupações com a administração da produção; não têm 

capital para investir na compra de matérias primas; não conseguem administrar a 

produção por conta própria ou por causa de decisões que tem relação com histórias 

de vida particulares. 

A terceirização aparece como opção interessante também porque as 

condições precárias desse trabalho são diluídas e legitimadas em meio aos 

aspectos positivos de ser artesão produtor de tradição: o ofício de tecer tem sido 

repassado como cultura da cidade; os rendimentos da tecelagem podem superar, 

em muito, o salário mínimo; e poucas são as oportunidades de se trabalhar com 

carteira assinada em Resende Costa. Além disso, por causa dos vínculos de grande 

parte da mão de obra dessa cadeia produtiva com o meio rural, esses trabalhadores 

buscam negociar suas aposentadorias via Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Resende Costa e, quando não têm vínculos com a zona rural, pagam o Instituto 

Nacional de Seguro Social (INSS) como autônomos. 

Ademais, na fala dos terceirizados, a instabilidade dessa produção parece ser 

compensada pelo tempo de permanência da tecelagem, iniciada no século XVIII; 

pelo potencial desse mercado que consegue vender todos os seus produtos 

artesanais; pelo prazer de ver os artefatos ganharem forma e pela comodidade de 

trabalhar no domicílio, sem ter que sair de casa. Essas justificativas parecem não 

levar em conta a precariedade dos espaços e tempos da tecelagem no domicílio, 

planejada a partir da produção e reprodução familiar. 
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5.1.3 Espaços e tempos de produção 

 

Os espaços e tempos de produção variam conforme tipo e condição da 

atividade, bem como faixa etária do trabalhador. Enquanto todos os trabalhadores 

terceirizados que enrolam retalhos e fazem o acabamento dos artesanatos 

produzem em suas próprias casas, os “tecedores terceirizados” trabalham no seu 

domicílio e/ou em galpões de quem contrata o serviço. Nesses galpões a tecelagem 

aparece, com muita frequência, organizada com ares de uma produção industrial. 

Três ou mais teares são colocados nesses ambientes (Figura 29) para que os 

tecedores possam tecer os artefatos. 

 

Figura 29 - Tecelagem em galpões 

 

 
Fonte: Fotos da autora. 
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Esses trabalhadores, na maioria das vezes jovens, iniciam muito cedo para 

produzir em parte do dia (entre quatro e seis horas diárias) e conciliar trabalho e 

estudo. Recebem por produção e faturam em torno de um salário mínimo sem 

direitos trabalhistas. De acordo com Antônio, ele “paga o INSS de apenas um dos 

tecedores que tira mais de 1000 reais por mês”, para não perder esse operador 

eficiente. Esse empresário terceiriza a preparação dos retalhos (produção realizada 

na casa do trabalhador) e a tecelagem (produção domiciliar e/ ou realizada em seus 

galpões), ficando por conta de fabricar “teias” (bobinas com linhas) também no 

espaço de produção anexo ao seu domicílio (Figura 30). 

 

Figura 30 - Produção de bobinas no espaço anexo ao domicílio 

 
Fonte: Fotos da autora. 

 

De acordo com Dayane (tecedeira jovem que, também, enrola retalhos e faz 

acabamentos dos artesanatos), alguns tecedores terceirizados mais jovens e 

solteiros (homens e mulheres) de Resende Costa trabalham em seus próprios 

domicílios porque conseguem produzir na frente da televisão, sem ter que sair de 

casa. Outros trabalham em galpões dos empregadores para fazerem render a sua 

produção, ou, quando não têm tear em casa. Essa informante, por exemplo, trabalha 

na casa dos comerciantes para “conseguir tecer mais de cinco tapetes por dia”, 

porque “o tear da sua mãe é horrível”. Essa condição, para Dayane, não era tão ruim 

porque podia conversar com os amigos, se beneficiar de um “bom café” e “acessar a 

internet”. 
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No grupo dos tecedores casados que produzem como terceirizados, alguns 

gostam também de trabalhar nos galpões porque conseguem ter mais disciplina fora 

de casa, e outros, geralmente mulheres, preferem ficar em casa para ter maior 

autonomia e conseguir conciliar a produção com as demandas da família. Nesse 

caso, o ofício de tecer acontece em parte do dia, em tempos planejados de acordo 

com os horários mais rígidos do trabalho de reprodução familiar. Por causa da 

necessidade de atender essas demandas domésticas e as encomendas dos 

atravessadores da cidade para elevar os seus rendimentos, a autonomia do trabalho 

no domicílio torna-se relativizada. 

Quando a produção era realizada nos domicílios, a área de circulação, 

geralmente do quintal e das garagens, era ocupada com os teares, os retalhos e as 

bobinas. Ou seja, o lugar da reprodução familiar era adaptado para dar conta das 

demandas da produção, de onde era possível identificar as condições de fragilidade 

desses espaços em contradição com os cenários planejados da maioria das lojas da 

rua do comércio (Figura 31). 

 

Figura 31 - Tecelagem no domicílio 

    

Fonte: Fotos da autora. 

 

Esses ambientes improvisados possuem ruídos frequentes, provocados pelo 

funcionamento do tear, e, às vezes, pouca iluminação e ventilação, principalmente, 

por causa da inexistência de janelas. A sensação de calor aumenta nos dias quentes 

devido aos intensos movimentos dos pés e braços para dar forma aos artesanatos. 

O trabalho é desconfortável também pela concentração de partículas têxteis nesses 

ambientes e pelos esforços repetitivos em equipamentos que são ergonomicamente 
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inadequados, o que elevam os índices de problemas na coluna e nos músculos. Por 

causa da grande quantidade de colchas que Tatiane (comerciante domiciliar) 

precisou tecer ao longo da sua vida, foi diagnosticada com “fibromialgia no braço” e 

porque não aguenta mais fazer tanto esforço contratou alguém para ajudar nos 

serviços da casa. 

Essas condições do ambiente parecem melhorar para os trabalhadores que 

ficam por conta de preparar retalhos para a produção (Figura 32), na medida em que 

essa mão de obra não precisa de equipamentos e tem mais liberdade de trabalhar, 

inclusive do lado de fora da casa conversando com quem passava e parava. 

 
Figura 32 - Trabalhadores preparando retalhos e amarrando tapetes 

 
Fonte: Fotos da autora. 

 

De qualquer forma, essa sobreposição de tempos e espaços nos domicílios 

dificulta a identificação de limites do trabalho remunerado, de tempos gastos para a 

sua execução e, consequentemente, de custos e lucros dessa produção. Essa 

circunstância pode, inclusive, contribuir para reproduzir e manter a legitimidade 

dessa condição precária de trabalho e deixar passar despercebido o lugar dos 

sistemas peritos universalizantes na manutenção da subordinação dos tecedores ao 

capital comercial, conforme tratado em seguida. 
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 5.1.4 Sistemas peritos que legitimam o trabalho terceirizado 

 

A natureza das instituições modernas está profundamente ligada ao 

mecanismo de confiança em sistemas abstratos e compromissos “sem rosto”, 

especialmente em sistemas peritos, na medida em que o seu caráter de verdade e a 

sua orientação para o futuro legitima a necessidade da sua ação para organizar as 

práticas sociais (GIDDENS, 1991, p. 89-91). 

Esse sistema, pode fragilizar as condições do produtor direto de cultura 

popular na medida em que local e global tornam-se interdependentes, já que a 

universalização dos sistemas peritos como “conhecimento reflexivamente 

organizado pelo pensamento lógico, por tecnologias e por códigos aplicados 

socialmente” cria “ambientes de risco” entre as comunidades locais “despossuídas”, 

invalidando as expressões de suas tradições. Logo, “os resultados das decisões 

tomadas no interior da estrutura institucionalizada afetam constantemente os que 

estão do lado de fora.” (GIDDENS, 1991, p. 111-128-131). 

Como um sistema perito universalizante, o Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) estabelece a partir da Portaria nº 

166, de oito de abril de 2011, e determinação do Bloco Econômico da América do 

Sul (MERCOSUL), o sistema de etiquetagem de produtos têxteis e o direito de 

fiscalizar esses dados técnicos, que devem informar sobre o tamanho padronizado 

dos artigos, a composição têxtil desses artefatos e o processo de higienização para 

maior durabilidade desses produtos, instituindo penalidades ao descumprimento 

dessa norma. Essa legalização se universaliza em favor de garantir benefícios ao 

consumidor, à empresa e ao produtor, pois potencializam condições de uso e 

durabilidade das mercadorias e valorizam a empresa que disponibiliza essas 

informações. 

No entanto, essa tendência globalizante da modernidade pode, em favor de 

priorizar elementos tecnológicos e técnicos, desconsiderar expressões sociais, 

históricas e simbólicas das culturas mais locais quando, por exemplo, se generaliza 

e se impõe às tradições sem buscar entender suas reais necessidades. Tal aspecto, 

no caso de Resende Costa, estava implicando em prejuízos para as condições e 

relações do trabalho na cadeia do artesanato. 
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Justaposto ao discurso legal que reconhece a tradição resendecostense de 

tecer como patrimônio imaterial27 que deve ser preservado, está a normalização do 

INMETRO como sistema perito que oferece risco à permanência dessa tecelagem, 

já que essa exigência legal, que estabelece a colocação de etiquetas de 

conservação nos artesanatos, é impraticável nesse contexto de produção manual. 

De acordo com os lojistas e comerciantes domiciliares entrevistados 

(geralmente responsáveis por etiquetar as peças), eles tentam seguir as normas do 

INMETRO porque alguns comércios foram multados, embora não consigam atender 

plenamente a essas disposições. Esses agentes consideram impossível identificar 

as fibras nos retalhos descartados nas fábricas e, por isso, utilizam a denominação 

“resíduos têxteis” nas etiquetas, mesmo que a fiscalização não tenha aceitado essa 

adaptação possível e “multado empresários na cidade de Tiradentes”. Isso ficou 

muito evidente nos argumentos de Elisângela: 

 
É exigência do Inmetro e agente tem feito. Teve gente que mandou a 
mercadoria com etiqueta e a fiscalização chegou a falar que não estava 
certa a etiqueta, sendo, que nós colocamos o que eles colocaram. O que 
eles questionam muito é o material. Tem alguns que são 100% algodão 
(este aqui - mostra), mas, tem uns que misturam retalhos e já é o resíduo. 
Agente não tem proporção certa. Aí o nosso a gente correu atrás... Teve um 
pessoal (lojista) aí, porque é política né... Correu atrás do prefeito, aí o 
pessoal, mas aí conseguiu colocar resíduo têxtil. Mas, aí depois que 
conseguiu colocar a etiqueta teve gente que chegou a receber multa. Só 
que aí recorreu e tal. 

 

Também os tecedores autônomos consideram impossível atender todas as 

exigências do INMETRO, porque, além de nem sempre ser possível identificar as 

fibras dos retalhos, não conseguem manter as mesmas dimensões (tamanhos) dos 

tapetes, das colchas e demais artigos produzidos no tear manual, que devem estar 

padronizadas nas etiquetas. Dona Lilita, (tecelã autônoma), explica, 

 
Se eu pegar a peça eu sei se é algodão. Agora o tapetinho que a gente faz, 
mistura cotton, mistura tudo né. Agora as peças mais sofisticadas aí é 
algodão. Ainda agora tem que etiquetar tudo com o tamanho certinho. Os 
tamanhos que não saem igualzinho. 

 

 

                                                           
27 São os bens culturais de natureza imaterial que dizem respeito àquelas práticas e domínios da vida 

social, e que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer; celebrações; formas de 
expressão cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas; e nos lugares (como mercados, feiras e 
santuários que abrigam práticas culturais coletivas) (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 
ARTÍSTICO NACIONAL, 2014). 
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De outro lado, essa norma privilegia os lojistas e comerciantes domiciliares da 

cadeia da tecelagem resendecostense por causa do lugar usado para informar sobre 

essa regulamentação do INMETRO. De acordo com Lúcio Mauro (funcionário do 

setor de projetos da prefeitura da cidade), com a intenção de “evitar a normalização 

incorreta que está implicando em multas”, a ASSETURC, que representa os 

artesãos comerciantes formalizados, organizou um encontro (Figura 33), financiado 

pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) e Fundação do Banco do 

Brasil, para orientar tecnicamente sobre a padronização das etiquetas. 

 

Figura 33 - Palestra sobre exigências do INMETRO para etiquetas de 
conservação de artigos têxteis 

 
Fonte: (ALMEIDA, 2013). 

 

Para esse evento, a ASSETURC convidou profissionais do Instituto de 

Metrologia e Qualidade do Estado de Minas (IPEM/MG) e SEBRAE, que falaram da 

normalização de dados técnicos para a conservação dos produtos têxteis e do 

compromisso da associação em adquirir um programa para produzir as etiquetas, 

bem como para deixar técnicos acompanharem e orientarem os tecedores, lojistas e 

comerciantes registrados sobre essas exigências. Essa associação também 

convidou o diretor do Sindicato de Vestuário do Sul de Minas Gerais para falar do 

problema das fábricas dessa região, que estavam com dificuldades para armazenar 

os resíduos têxteis que sobravam da produção, e que poderiam ser absorvidos na 

cadeia da tecelagem resendecostense. 

https://www.jornaldaslajes.com.br/integra/artesanatos-terao-seis-meses-para-se-adequarem-a-lei-das-etiquetas/1272
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Esse comprometimento da ASSETURC para evitar multas e transtornos aos 

empresários também favorece a manutenção de relações hierárquicas de trabalho, 

que subordinam os produtores diretos de tradição na condição de “trabalhador 

terceirizado” ao capital comercial. Primeiro, porque as exigências do INMETRO 

foram informadas a partir da associação de comerciantes (que envolvem 

principalmente, os lojistas) e, segundo, porque essa legislação que exige a 

colocação do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) nas etiquetas transfere 

essa função aos lojistas e comerciantes registrados, ocultando os verdadeiros 

artistas que produzem as tradições no âmbito da informalidade. 

Os lojistas e comerciantes domiciliares que puderam investir em programas e 

impressoras estão produzindo suas próprias etiquetas; outros pagam à ASSETURC 

para atender as exigências do INMETRO, e outros ainda, sem poder realizar 

nenhum desses dois investimentos, acabam tendo que correr riscos e ter a sua 

negociação limitada. Ademais, essa padronização inibe a venda de peças no 

domicílio pelos tecedores autônomos aos lojistas de outras localidades, na medida 

em que essa prática aumenta as chances de multas. De acordo com Ana e Dona 

Lilita (tecedeira autônoma), 

 
O produtor domiciliar consegue vender para os comerciantes de outras 
localidades que repassam as suas mercadorias para os sacoleiros que nem 
sempre precisa de etiqueta. Porque às vezes vai passar para sacoleira e 
não vai precisar desse monte de coisa. Na minha loja, eu consegui o 
programa e faço aqui mesmo. Por causa de uma quantidade maior e tem 
que ficar ligando. Mas, quem não tem condição de ter o programa e a 
impressora. Porque eu tenho o meu particular, mas muita gente depende do 
governo. A ASSETURC conseguiu um programa com preço bom (Ana). 

 
Compensa mais vender direto para os comerciantes de fora do que os 
comerciantes da cidade, porque a gente pode pedir mais um pouquinho. 
Mas, só pode vender quem tem CNPJ (Dona Lilita). 

 

Ademais, essas exigências que se prendem aos aspectos técnicos para 

melhor informar os consumidores sobre as características têxteis dos artesanatos 

elevam o custo do produto e beneficiam os lojistas e comerciantes domiciliares mais 

bem estruturados. Mas, nessa rede dinâmica, organizada para a produção e 

comércio de artesanatos, os trabalhadores recorrem a estratégias para mobilizar 

resistências e se imporem contra os atravessadores (capital comercial), como 

apresentado no tópico seguinte. 
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5.2 Trabalho artesanal na dinâmica das interações performativas 

 

Nesta subseção, depois de tratar das hierarquias da relação entre trabalho 

artesanal e capital comercial e da subordinação do produtor direto de tradição em 

conexão com o capitalismo industrial, será enfatizado, a consistência das 

habilitações sociais associadas às “interações locais diretas e transitórias demais 

para explicar assimetrias” estáveis (LATOUR, 2012, p. 123). 

Os “grupos” não são considerados como delimitados por fronteiras 

“demarcadas, delineadas, fixadas e conservadas”, como substâncias, lugares e 

coisas, perfeitamente recortadas e fixas (LATOUR, 2012, p.57). Os grupos, os 

sujeitos e os objetos foram tomados como objetivações temporárias dos processos 

sociais, constituídos por mobilidades e fluxos dinâmicos. Com proposições próximas 

às de Latour (2012), Mitchell (2010) defende a formação de fronteiras instáveis 

(como territórios em fluxos e movimentos), que vão sendo reorganizadas na história 

e no tempo e, em alguns contextos, podem se diluir completamente em função das 

dinâmicas das situações de interação. 

Nesse contexto, permeado pela diversidade de projetos individuais que 

mobilizam resistências a partir da reinvenção da tradição, a política do 

empreendedorismo individual (necessária para emitir nota fiscal e negociar 

pagamentos no cartão de crédito e débito/condicionantes do comércio a atacado) é  

acionada em favor do empoderamento dos agentes dessa rede de produção e 

comércio de artesanatos. Essa política favorece a empresarização do “tecedor” com 

poucos recursos financeiros para abrir uma loja, e contribui para fragilizar a relação 

entre atravessadores (lojistas e comerciantes domiciliares) e trabalho terceirizado, 

quando o domicílio amplia suas possibilidades de comércio.  

A referida política não se caracteriza como condição principal da ideologia do 

empreendedorismo individual no contexto analisado, como foi apresentado nos 

capítulos 3 e 4 desta tese, e, por isso, nem sempre vai ser condição de mobilidade 

dos trabalhadores artesanais. 

Por esse direcionamento, serão apontadas as performances que se 

configuram no espaço e tempo para produzir territórios complexos e dinâmicos, que 

fazem vir à tona outras relações de trabalho que, por sua vez, estão para além 

daquelas construídas entre capital comercial (lojista e comerciante domiciliar) e 

produtor direto de tradição. Abaixo, se buscará, ainda, realçar a própria variação da 
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condição de ser lojista que também traz na sua dinâmica certas fragilidades, 

principalmente por causa da grande concorrência entre os atravessadores nessa 

cidade, como contextualizado em seguida. 

 

5.2.1 Instabilidade na condição de lojista 

 

A venda dos produtos da tecelagem resendecostense junto aos comerciantes 

de outras localidades que compram por atacado grandes quantidades desses 

artefatos para a revenda era a situação almejada por muitos tecedores desse 

território, principalmente quando esse comércio era praticado na avenida de acesso 

à cidade. De acordo com Claudia (tecedeira autônoma), “os consumidores deixaram 

de comprar nas casas depois que o asfalto encheu de lojas”. Por isso, ter 

estabelecimento comercial aparece como condição mais interessante do que ser 

lojista mais distante dessa localização privilegiada para o comércio, porque a 

probabilidade das vendas aumenta nas lojas que primeiro são avistadas pelos 

turistas ao adentrarem a cidade. Segundo Júlio, 

 
Quem ganha dinheiro são eles. Quem vende retalhos e os comerciantes do 
asfalto. Os comerciantes de retalhos ganham para tirar das fábricas. Pelo 
menos, de Santa Catarina. Aquilo é lixo. E não é qualquer caminhão 
comprador que chega lá e eles vendem não. Se você não combinar com os 
compradores, você não consegue. Eles pagam lá Royaltes. Eles levantaram 
de uma vez. O atravessador. Muitos ganharam dinheiro e saíram do 
mercado. Três continuam aí. Se você perguntar como compra, eles te 
jogam para escanteio. Nenhum te fala a verdade. Eles não vão falar a 
verdade não. De manhã cedo você passa perto daqueles galpões do Brás, 
São Paulo está cheio de retalho. Um desses rapazes não tinha nada. 
Comprou três caminhões, uma fazenda imensa. Eles são o canal que dá. 
Ganha quem mexe com retalho e quem tem loja na rua do comércio. 
Porque eles exploram. Compram baratinho e vendem mais caro. Se 
comprar um tapete a R$3,00 e R$5,0, vendem por R$10,0 a R$12,0. Acho 
que eles podiam remunerar mais o pessoal. Esse tapete de R$3,0 tem 
gente que tá pagando R$2,80. 

 

Por causa das vantagens desse comércio, Brás (lojista de artesanatos na 

cidade) considera inteligente o tecedor que, longe dessa via, comercializa as suas 

peças para clientes de outros territórios. Nesse momento da entrevista, fez questão 

de explicar onde mora, segundo ele, “um caboclo muito inteligente” que conseguiu a 

sua clientela na internet, sem precisar de ponto comercial. 

Alguns comerciantes tiveram facilidade em abrir loja nessa localidade por 

causa de suas condições financeiras que favoreceram o investimento nesse 
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negócio, mas a maioria desses agentes, como Lourdes, de família de pequenos 

proprietários rurais, recorreram à experiência de tecer e comercializar essas peças 

em casa. Além disso, tiveram mais facilidade de entrar e permanecer bem 

estruturados nessa avenida os estabelecimentos inaugurados quando ainda existiam 

poucas lojas no lugar. Como uma das primeiras empresárias dessa localidade, 

Lourdes se sente com mais direito de ocupar esse espaço do que aqueles que 

vieram depois. Essa empresária, que começou com a sua irmã a praticar o comércio 

na Avenida Alfredo Penido, em 1990, e abriu a sua própria loja em 1994, acredita 

que muitos foram levados a iniciar esse negócio por causa das conquistas materiais 

dos primeiros lojistas. Lourdes recorda, 

  
A gente veio da roça para abrir loja e o povo copiou. A população diz que 
fulano construiu, ah eu, também, vou abrir. Fulano tem isso, há eu também 
vou abrir. Quando a gente chegou à cidade, o povo que estava tecendo, 
achou que estava dando dinheiro e começou todo mundo abrir uma lojinha 
aqui. Hoje têm umas 80 lojas aí. 

 

Muitos tecedores começam a negociar suas peças nessa avenida por causa 

das vantagens de expô-las nessa localidade. Alguns desses trabalhadores, mesmo 

sem nenhum capital, “iniciam esse empreendimento contando com o potencial 

turístico de Resende Costa e o valor do artesanato local” (Ana). Mas, de acordo com 

essa informante, apesar de inaugurar esse empreendimento, nem sempre 

conseguem permanecer competitivos porque compram mercadorias de outros 

atravessadores e tecedores autônomos, não podendo negociar menores preços 

para ganhar a concorrência. Além disso, nem sempre têm oportunidades de 

escolher os melhores pontos e, por isso, compram ou alugam pequenos espaços 

que são improvisados para o comércio. Esse argumento é reforçado em um dos 

depoimentos de Amanda, descrito a seguir. 

 
A minha prima de Resende Costa foi estudar em Juiz de Fora conheceu um 
cara de lá, acabou que nem estudou. Foi trabalhar em um restaurante em 
Juiz de Fora. Eles começaram com muita desavença, deixou o marido dela 
lá para vender o apartamento deles e começou aqui do nada. Ela está 
ganhando muito dinheiro. Hoje, ela e o marido dela são sócios. Começou 
como garçom. Vai quase todo o final de semana porque já tem esse 
emprego há muitos anos em Petrópolis. Leva muito artesanato para vender 
lá. Como lá tem muitos turistas. Ela começou com 100 reais. Ela abriu com 
a cara e a coragem lá na Ramona. A diferença hoje é abrir a loja. Ali tem 
vários cômodos alugados. Um dos artesanatos é dela. O marido leva muito 
artesanato para fora. Ela fez cliente fora depois que montou de cara a loja. 
Sem saber onde ia tirar o dinheiro para o aluguel. Ela pegou muitas peças 
com o meu tio na condicional. Ele conhece muita gente que vendia e 
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conversou para ela. Ela produz muito. Toalhas de chita. Deve vender uns 4 
a 5 mil para cima, por final de semana porque é muito turista. Ela manda 
muita coisa para fora através do marido dela. Começou com quase nada e 
estava conseguindo crescer (RJ, Petrópolis, Juiz de Fora). 

 

A variação do potencial desses estabelecimentos também foi mencionada por 

Carla (funcionária de Vitória – lojista de artesanato na avenida de acesso à cidade). 

Segundo essa informante, as lojas que ficam entre a entrada do município e, “mais 

ou menos” o meio dessa avenida, são as mais visitadas. Principalmente aquelas que 

estão próximas à churrascaria Ramona, muito frequentada por pessoas de cidades 

vizinhas, como Tiradentes e São João Del Rei. Carla explica, 

  
Cada ponto é de um jeito. É totalmente diferente trabalhar na loja de baixo. 
Por que o público é outro. Aqui é mais para turistas. Mesmo aqui na rua têm 
diferenças os pontos. Tipo assim, geralmente, as pessoas chegam aqui e 
dizem, “será que eu vou lá para cima? Tem muita coisa lá para cima?” Aqui 
agente está no meio? O ponto aqui é muito bom. Meu patrão comentou 
isso. Teve um dia que ele saiu daqui e não tinha muito cliente. Ele foi buscar 
uma marmita na Ramona e lá estava lotado. Ele voltou e falou, almoça 
porque a Ramona está lotada. Tem gente que vem de São João, 
Tiradentes. E não deu outra. A loja aqui ficou cheia!. 

 

Essa valorização diferenciada parece explicar, também, a elevada 

rotatividade dos comerciantes que alugam temporariamente imóveis nessa rua, 

porque não conseguem continuar competitivos no negócio. Isso quando a 

rotatividade não era planejada pelo lojista, que se estabelecia nessa via até 

conseguir uma clientela fixa e depois voltava a negociar em seus domicílios, para 

evitar custos com funcionários e aluguel – em torno de um salário e meio. De acordo 

com Elisângela, os comerciantes de outras localidades que compram grandes 

quantidades de artesanatos para a revenda, geralmente, depois que definem de 

quem comprar, fazem pedido das mercadorias por telefone ou pelo aplicativo 

WhatsApp e recebem essas peças por transportadora. 

Alguns proprietários de lojas de artesanatos na cidade mesmo não estando 

diretamente nessa rua usam de estratégias para serem procurados pelos clientes 

que chegam a Resende Costa. Antônio e Rita, que possuem lojas em avenidas 

perpendiculares à rua do comércio, colocam uma placa nessa via principal, 

informando sobre a existência e localização de seus comércios (Figura 34). 
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      Figura 34 - Lojas afastadas da rua do comércio 

   
Fonte: Fotos da autora. 

 

Com esse ponto, Antônio está conseguindo manter clientes fixos de várias 

localidades e exportou suas mercadorias, também, para a Espanha. Esse informante 

considera vantajoso ter uma loja no primeiro andar da sua casa, mesmo sem estar 

na rua do comércio. Porque não precisa abrir o seu estabelecimento de segunda a 

segunda para seguir o horário de funcionamento da maioria das lojas dessa avenida. 

Tem mais autonomia para definir o tempo de funcionamento do seu negócio, 

inclusive, aos domingos, quando algum cliente o chama em casa e, por isso, não 

fica sempre com as portas desse estabelecimento abertas. 

É preciso contextualizar essas mobilidades e estratégias também para dizer 

do aumento da concorrência nessa avenida e realçar que, além da hierarquia que 

privilegia o lojista na relação com os produtores terceirizados, existe escalonamento 

na própria condição de ser lojista e, por isso, estar nessa posição nem sempre 

implica condição de segurança e estabilidade. 

Essa diversidade nos potenciais dos lojistas fica evidente na infraestrutura e 

nos espaços dos comércios em geral. Dentre os empresários entrevistados estão 

aqueles que compraram lotes para construir loja no primeiro andar e moradias por 

cima desse estabelecimento (Lourdes, Cristiano e Vitória); pontos já construídos 

para o comércio (Ana, Alcione e Mônica) e casas ou pequenos espaços para 

adaptá-los a esse fim (Brás). Luísa montou a sua empresa em um ponto da família 

quando a sua mãe deixou de negociar artesanatos nesse estabelecimento. 

Elisângela e Arthur, que estavam na condição de lojistas há menos tempo (três e um 

ano, respectivamente), puderam apenas alocar um ponto comercial. 
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Outro aspecto relacionado aos potenciais das lojas refere-se à formalização 

como pequenas empresas (Lourdes, Cristiano, Ana, Vitória e Luísa) e micro 

empreendimentos individuais (Alcione, Mônica, Elisângela, Arthur, Brás e Antônio). 

Os comerciantes com os menores faturamentos acionam essa última legalização 

para reduzirem despesas e se manterem competitivos na concorrida Avenida Alfredo 

Penido. Alcione relata, 

 
Eu aqui sou micro empreendedor. Eu acho vantagem porque a despesa é 
menos, entendeu. Você tem menos despesa, tem a cota de nota fiscal que 
pode ser tirada. A única desvantagem é que você não pode passar de 60 
mil por ano de nota fiscal. Se for pagar tudo de imposto você não dá conta. 
Que é micro empresário pode tirar nota fiscal à vontade. E a gente não. A 
gente tem um limite. Você vê, esse mês de janeiro eu coloquei uma menina 
pra trabalhar aqui pra mim. Eu preferia ficar com ela mais tempo porque 
para mim está sendo muito bom. Só que eu não posso porque o lucro não é 
tanto assim. 

 

Essa estratégia é necessária principalmente por causa da divisão do lucro 

entre os lojistas, donos dos muitos pontos abertos. Segundo Lourdes, “o bolo de 

grandes fatias para três comerciantes foi muito dividido” e a concorrência ficou 

“enorme” em um mercado “sem união”, em que “um queria engolir o outro”. 

Essa concorrência torna-se mais complicada porque alguns lojistas revendem 

artefatos produzidos por mão de obra terceirizada, enquanto outros, mercadorias 

compradas de tecedores autônomos. Segundo Fabíola (Lojista de artesanatos na 

cidade – filha da Gabriela), o “interesse na cidade é vender mais do que o outro e, 

como na cidade grande, querem cobrir a oferta sem pensar no grupo”. Sobre a 

concorrência desleal, ela argumentou que, 

 
O erro está nas pessoas não saberem valorizar o seu trabalho. Como tem 
muita gente fazendo a mesma coisa, sempre tem aquele que desvaloriza e 
faz a cidade andar para trás. Você está vendendo um jogo a R$20,0, aí 
fulano vende a R$16,0, R$17,0 porque ele tece e enrola os retalhos. Só que 
eu tenho o custo de pagar para tecer e de pagar para enrolar. Eles 
deveriam contar porque é tempo de serviço deles. Eles estão dando vida 
boa para os comerciantes de fora que ganham 50 a 100%. Na época que a 
minha mãe começou era pouca gente e muito funcionário. Hoje todo mundo 
é patrão. Quase ninguém trabalha para ninguém e o povo não sabe fazer a 
conta do custo. Aí é onde o artesanato está saindo quase de graça. 

 

Segundo Mateus (membro da ASSETURC), por causa da variação de preços 

de um mesmo artefato, ele já havia presenciado atitudes “vergonhosas”. Contou de 

uma briga entre dois comerciantes quando um deles ficou sabendo, pelo cliente, que 

o outro “estava ofertando o mesmo produto mais barato, para ganhar a 



157 
 

concorrência”. 

Outros comerciantes buscam investir no atendimento aos clientes, cumprir 

sempre com os prazos de entrega e manter a qualidade dos artesanatos. Ana  

procura ofertar grandes diversidades e estoques de produtos, inovar sempre e 

analisar minuciosamente as peças que chegam da produção. De acordo com ela, 

esse controle implica em mercadorias com preços diferenciados porque os 

artesanatos “mais ou menos” são colocados na promoção. A partir desse controle, 

as mercadorias “bem feitas giram mais rápido”, e nenhuma peça fica parada na loja. 

Nesse sentido, a lojista relata: 

 
Eu olho tapete por tapete, porque por mais que existem tecelões ótimos, eu 
separo os melhores para os melhores clientes e o resto vai para a 
promoção. Então, eu tenho essa diferenciação para eu sobressair na 
concorrência. Aí, como nem sempre ele precisa de etiqueta e encontra mais 
barato, ele costuma preferir comprar mais em conta. Porque às vezes vai 
passar para sacoleira e não vai precisar desse monte de coisa. Aí quando 
eu mostro, ele reconhece que está pegando um de segunda linha. 

 

Ana tem buscado substituir os retalhos por linhas de cores variadas com a 

intenção de “ofertar peças mais nobres, trabalhar com tendências da moda, criar 

coleções exclusivas de artesanatos e disponibilizar mais variedades de cores e 

tonalidades do que os comerciantes de artesanatos feitos com retalhos, com poucas 

opções de cores”. Estratégia com a qual conseguiu reduzir os custos da produção 

porque os fios são comprados em grandes quantidades pelo seu esposo, para a 

produção das teias. Além disso, com a intenção de manter Resende Costa como um 

“polo do artesanato” e potencializar o seu negócio, transporta as suas mercadorias 

para outras cidades e vende em sua loja peças artesanais trazidas de outras 

localidades (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná, 

Rio Grande do Sul, Maranhão e Pará). 

Essa comerciante negocia apenas mercadorias produzidas por mão de obra 

terceirizada que ela reconhece como “funcionários da sua empresa”. Uma 

negociação vantajosa porque, segundo essa informante, a maioria das lojas compra 

mercadorias de tecedores autônomos para revender. Ela estabelece essa condição, 

principalmente, pelo seu interesse em manter, também, a venda de artesanatos para 

os próprios atravessadores da cidade. Para atender demandas desse negócio, a 

comerciante construiu um segundo estabelecimento em uma rua mais afastada da 

avenida principal. O interesse em não expor tanto a sua empresa parece ser uma 
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estratégia para não demonstrar competição com as demais lojas, mas também 

indica necessidade de se resguardar da fiscalização, devido à grande quantidade de 

seus funcionários “terceirizados”. Principalmente, porque quando o seu esposo 

começou a fabricar teias, o único produtor dessas matérias primas na cidade ficou 

preocupado com a concorrência e denunciou o negócio da sua família, que não tinha 

sido formalizado porque estava na etapa de experimentação. Depois de ter 

fracassado na tentativa de fechar o seu comércio, esse mesmo empresário procurou 

pelo seu esposo “para fazer um cartel das linhas”. 

A partir desses depoimentos de Ana, entendemos que o comércio na avenida 

principal, que aparece com frequência como condição para retirar a tecelagem do 

anonimato e fazer aumentar os rendimentos dos comerciantes de artesanatos, 

também significa uma exposição que pode fragilizar a continuidade desse 

crescimento. Com esses encaminhamentos, é possível realçar aqui a complexidade 

da condição de ser “lojista” em Resende Costa. Em seguida, serão analisadas as 

estratégias do produtor artesanal para continuar tecendo artesanatos no domicílio. 

 

5.2.2 Entre a terceirização e o trabalho autônomo 

 

Nesta seção descrevo as articulações, conexões e mobilizações de Alexandre 

e Lavínia (tecedores autônomos), que contaram com detalhes os meandros de suas 

trajetórias como trabalhadores autônomos (Quadro 4) no mercado da tecelagem 

resendecostense. 

 
Quadro 4 - Tecedores autônomos 

Nome Idade Estado 
Civil 

No. 
Filhos 

Escolaridade Origem Formalização 

Alexandre 58 Casado 03 Magistério Resende 
Costa 

Informal 

Lavínia 30 Casada 01 3º Resende 
Costa 

Microempreendedor 
individual 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Esses atores da pesquisa conseguiram melhorar condições de ser produtor 

direto de tradição, indicando as muitas possibilidades da relação atravessadores e 

produção no domicílio. Essa discussão também é interessante porque possibilita 

localizar estratégias da “classe-que-vive-do-trabalho28” no contexto da produção 

                                                           
28 Expressão proposta por Ricardo Antunes, contextualizada no capitulo 2 (Trabalho artesanal na 
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manual, que não supera a luta de classes nesse mercado, mas mobiliza melhores 

condições de ser artesão. 

Alexandre nasceu em Resende Costa no ano de 1959. É o “caçula” de 12 

filhos e, por isso, “pegou a parte melhor da vida” da família. Para conseguir formar-

se no magistério com 16 anos recebeu apoio financeiro do pai que era serralheiro e 

complementava esse custeio com os rendimentos do seu trabalho como servente, 

porque em Resende Costa não existiam escolas públicas. 

Descobriu durante os estágios realizados para a sua formação no magistério 

que não gosta de dar aulas e, por isso, preferiu continuar trabalhando como servente 

depois da formatura. Em 1979 foi contratado como “apontador” por uma empresa de 

canaletas que se instalou nas proximidades de Resende Costa para dar suporte à 

construção do viaduto da Ferrovia do Aço. Na época, trabalhava no escritório dessa 

empresa (pagava, comprava, fazia anotações, etc.) e foi despedido em 1985 quando 

essa obra terminou. 

Fez bicos como servente e pedreiro e, por causa dessa experiência, foi 

admitido em 1990 pela empresa “Concreto Vianini”, de São João Del Rei. Mas, em 

razão do seu currículo (formação em magistério e experiência no escritório da 

empresa que prestou serviços para a Ferrovia do Aço), o dono dessa construtora 

encarregou Alexandre de fazer todas as anotações dos custos de produção. Foi 

demitido em 1995, quando as obras pararam e empregado em um armazém de 

Resende Costa, quando passou a trabalhar de domingo a domingo e receber um 

salário mínimo sem carteira assinada. Entre 1996 e 2004 foi contratado e demitido 

da “Concretos Vianini” várias vezes. Por causa dessas demissões frequentes 

experimentou o trabalho em outras construtoras e começou a tecer com a mulher. 

Decidiu deixar a situação de trabalho intermitente na “Concretos Vianini” em 2005, 

quando optou pelo trabalho na tecelagem. Conseguiu fazer essa escolha por causa 

da esposa com quem ele se casou em 1987. Sua mulher começou a tecer aos 12 

anos, ainda na Comunidade dos Pintos, e continuou nessa atividade após o seu 

casamento, repassando-lhe os conhecimentos e as técnicas desse trabalho 

artesanal para que os dois pudessem trabalhar juntos (Figura 35) na casa em que 

Alexandre nasceu e o casal conseguiu comprar da família. Esta casa fica ao lado da 

residência em que o casal morava. 

                                                                                                                                                                                     
sociedade capitalista) desta tese. 
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Figura 35 - Artesãos produtores de tapetes grandes em domicílio 

 
Fonte: Fotos da autora. 

 

Ademais, o informante, apesar de gostar muito de matemática e dos cálculos 

que realizava nas construtoras em que trabalhou, tinha muita dificuldade de ficar 

longe da família porque “era muito caseiro”. Nesses empregos, Alexandre tinha que 

viver em outras cidades (Belo Horizonte, Rio de Janeiro, etc.) para vistoriar os custos 

das obras administradas por essas empresas e essa condição tornava o trabalho 

nas construtoras ainda mais difícil porque ele viajava em quase todos os finais de 

semana, ou de 15 em 15 dias para ficar em casa.  

Diante do exposto, Alexandre acrescenta, 

 
A última obra da Concretos Vianini que trabalhei foi em São Lourenço. 
Sempre eu ficava tecendo. Era muito caseiro. Toda oportunidade que eu 
tinha, eu vinha para casa. Trabalhei em Belo Horizonte e vinha todo o final 
de semana. Do Rio de Janeiro eu vinha de 15 em 15 dias. Vinha em carro 
da Vianini, às vezes de carona, ônibus. Chegava em casa, tinha que 
acordar de madrugada para viajar. Era muito sufocante o trabalho. Hoje o 
patamar que eu cheguei. Optei pela família. Não é fácil nossa vida de tecer, 
mas pelo menos estamos unidos. Nunca gostei de trabalhar fora. É 
qualidade de vida. Dá para cobrir todos os gastos. Família que trabalha 
unida vence unida. A gente tem umas dores nas costas, mas vale à pena. A 
gente pode parar sem preocupação, podemos ajudar. A gente não tem 
compromisso de trabalhar com cartão. 

 

Alexandre “não tem paixão pelo tear” e porque sempre gostou muito de 

matemática e cálculos largaria essa produção para trabalhar continuamente na parte 

administrativa de uma empresa, caso tivesse alguma em Resende Costa ou próxima 

a esse município, de acordo com ele mesmo. Além do mais, apesar da permanência 

instável nas construtoras, recebia pelas horas extras, pelas férias e pelo 13º. 
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Mas, por causa do sossego de trabalhar em casa e perto da família, “se sente 

1000% realizado”, porque trabalha “apenas de segunda a sexta” até às 15hs e 

consegue cuidar, todos os dias, do “pedaço de terra” que comprou com o “capital 

que juntou das firmas” e dos seguros desempregos que recebeu quando era 

demitido. Também, passou a ajudar a igreja com a sua esposa. Esse tempo 

dedicado à religião tem muito significado para Alexandre e sua família. 

Além disso, com esse trabalho, consegue praticar os cálculos que ele tanto 

gosta. Procura investir no estoque de muitas linhas e lãs para comprar mais em 

conta e reduzir o preço dessas matérias primas, quando essas aumentam no 

mercado. Toda a contabilidade realizada para calcular os custos de produção na 

construtora, Alexandre aplica na tecelagem para definir, com precisão, o preço de 

vendas dos artefatos. Segundo esse informante, 

  
Para elevar os meus rendimentos busco reduzir os custos da matéria prima. 
Compro grandes quantidades de linhas de resíduos para apenas pagar mão 
de obra na cidade para fazer as teias. Eu tenho balança de precisão para 
fazer as contas. Primeiro eu comprava só à vista. Eu ganho dinheiro na 
compra. Eu ganho dinheiro com estoque. Eu tenho linha que eu comprei a 
R$8,00, R$6,0, R$10,00. Hoje ela está R$15,00. Essa linha boa, compro a 
R$10,00. Se eu for comprar do Alessandro, pagaria R$16,90. Eu pago 
R$3,00 do Alessandro para ele urdir para mim. Sai um pouco mais de 
R$13,00 porque compro resíduos (os restos de linha) e tem uma perda. A 
parte administrativa minha é toda muito planejada. Todos esses cálculos 
são importantes porque a tecelagem é a renda principal da minha família. 

 

Porque Alexandre consegue elevar os seus rendimentos com a administração 

dos custos das matérias primas, nunca pensou na possibilidade de trabalhar como 

terceirizado. Paga INSS como autônomo para ter independência de realizar os seus 

cálculos e trabalhar com qualidade de vida e procura manter o rendimento médio 

dele e da esposa de R$3000,00 mensais, vendendo para quatro clientes fixos 

(lojistas) da cidade. Podia até ganhar mais se atendesse todas as encomendas e 

contratasse outros tecelões terceirizados, mas prefere abrir mão desse investimento 

para garantir seu tempo de lazer e não correr riscos de contratar mão de obra sem 

registro, principalmente, por causa das leis trabalhistas mais exigentes. Nesse 

momento, contou de uma tecedeira da cidade, que “ganhou R$30 mil reais” quando 

foi exigir os seus direitos junto ao Ministério do Trabalho. Alexandre conta apenas 

com a produção da sua sobrinha que tece em casa para cuidar do filho recém-

nascido (três meses). O informante mantém a produção de 100 colchas por mês e 

procura não ultrapassar essa meta. Por isso, se reconhece como uma pessoa 
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comodista e sem ambição. 

Também para manter a qualidade da sua vida com a família, nunca teve a 

pretensão de abrir loja na cidade e nem de produzir para pessoas de outras 

localidades. Até porque sabe das dificuldades de manter as portas de um comércio 

abertas em um mercado de grande concorrência, principalmente, por causa dos 

impostos elevados. Tendo em vista que assim não corre risco de levar calotes e não 

precisa emitir notas fiscais, o informante afirma ter interesse em formalizar o seu 

negócio como micro empreendimento. 

Além disso, afirma que pode contar com a graça de Deus, que sempre 

colocou “na porta da sua família” possibilidades de excelentes negócios. Contou 

sobre “uma importante arrancada do seu negócio”, que ele considera uma 

providência de Deus. De acordo com Alexandre, a sua irmã descobriu em uma de 

suas viagens a Barbacena, uma lã (cabelo de boneca) que ela comprou em grandes 

quantidades. E foi a partir da “sugestão de uma senhora que encomendou colchas 

dessa lã” que eles começaram a produzir, também, cachecóis e ganharam muito 

dinheiro. Segundo Alexandre, a produção fácil dessas peças diferenciadas “foi uma 

mina de ouro”. Por causa das poucas oportunidades de trabalho nessa cidade e das 

vantagens de trabalhar com a tecelagem, ele acredita que os seus filhos acabariam, 

mais tarde, investindo nesse ramo. 

Outra história de vida que demonstra a dinâmica da relação capital comercial 

e trabalho no mercado da tecelagem foi contada por Lavínia. Tecedeira nascida em 

Resende Costa, aprendeu a tecer com a sua mãe quando estava com nove anos e 

por isso pode acompanhar, desde criança, a importância desse trabalho como 

principal fonte de rendimento em sua casa. Tecedeira (30 anos) da terceira geração 

da família de sua mãe, cursou o 3º ano e não quis continuar na escola porque não 

gostava de estudar, além de querer priorizar os rendimentos do seu trabalho. Na fala 

de Lavínia, 

 
Esse trabalho permitiu à minha mãe construir a nossa casa. Eu vejo as 
pessoas falando que eu sou esganada por tear e não é. Eu gosto e gosto de 
ter minhas coisas. Se eu falar eu quero um carro, eu compro. Eu consegui 
realizar todos os meus sonhos com o tear. Estou sonhando em comprar 
uma casa na roça com uma piscina e vou fazer. 

 

O trabalho no tear teve início em 2005, quando os pais de Lavínia adoeceram 

e ela precisou trabalhar para sustentá-los porque os seus dois irmãos não moravam 
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em Resende Costa. Com 18 anos, “passou a ter que se levantar da cama às três 

horas da manhã para dar início à produção no tear” e “aprendeu que nada na vida 

vinha com muita facilidade”. Tece muito para manter o seu rendimento mensal de 

quase quatro mil reais, com o qual ela consegue dar vida boa à sua filha e realizar 

todos os seus sonhos. Porque não tem interesse em sair da cidade e não acredita 

que pode ganhar mais, mesmo com diploma universitário, prefere contar com o 

potencial do artesanato resendecostense e com a sua disposição ao trabalho para 

elevar os seus rendimentos. Lavínia enfatiza que esse mercado não oferece limites 

de rendimentos para quem tem disciplina no tear e, em seguida, informa que ela e 

sua mãe, trabalhando juntas, faturam mais de R$8.000 por mês. 

Casou-se com 20 anos e tem melhorado a vida da família juntamente com o 

seu esposo, que trabalha com móveis de demolição e artesanatos de ferro. Contou, 

com orgulho, que a sua renda, geralmente, é superior à do seu esposo e por isso 

tem sido bastante significativa para que o casal conseguisse, com 10 anos de 

convivência, comprar dois lotes; construir e mobiliar uma casa; viajar todos os anos; 

comprar uma moto e dois carros que ela fez questão de especificar os modelos 

(caminhonete e i30 da Hyundai). 

Gosta muito de tecer tapetes em teares grandes (Figura 36) e, geralmente, 

consegue produzir entre 19 e 20 dessas peças por dia, que são vendidas a R$28,00 

cada. Para montar esses artefatos, gasta em torno de dois quilos e meio de retalhos 

comprados por R$4,00 cada quilo; paga uma pessoa R$0,65 para enrolar cada quilo 

de retalho; gasta R$3,50 com linha e paga mais R$3,80 para uma pessoa lhe ajudar 

a tecer. Para produzir em 42 minutos esse artefato, que ela repassa a R$28,00, 

investe em torno de R$19,0 (R$10,00+R$1,63+R$3,50 = R$15,13) e fatura R$9,00. 
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Figura 36 - Produção de tapetes grandes 

 
Fonte: Fotos da autora. 

 

Lavínia procura produzir em mais outros dois teares pequenos, mas nem 

sempre consegue atender todas as encomendas. Por causa dessa carga intensa de 

trabalho, de 14horas por dia, às vezes fica cansada, mas não tem vontade de fazer 

outra coisa porque aprendeu que “não se consegue nada na vida de graça” e nunca 

gostou de trabalhar fora de casa, principalmente, depois que teve a sua filha. Acha 

que esse esforço é preferível a ganhar um salário mínimo no comércio, ter que 

receber ordens de um patrão e, ainda, pagar alguém para cuidar da sua casa. 

Lavínia tece por conta própria e vende os tapetes grandes que produz para os 

lojistas da cidade. Algumas poucas peças são repassadas aos clientes antigos, de 

Belo Horizonte, que compram esses artefatos para revender. Consegue ganhar mais 

nas mercadorias vendidas aos clientes “de fora”, mas tem preferência por negociar 

as suas peças com lojistas e comerciantes domiciliares da cidade para evitar 

prejuízos (cheques sem fundos) e burocracias de emitir nota fiscal nas vendas a 

atacado. Recebe no ato da entrega das mercadorias e, quando esse cliente lhe 

repassa cheques, ele assume o risco. Assim, “a gente prefere trabalhar com lojistas 

daqui porque se a gente vender para fora e tomar um calote, por exemplo, de três 

mil, a gente fica no prejuízo”. Em 2015 regulamentou a sua produção como micro 

empreendimento individual para pagar menos por mês pelo seu direito de 

aposentadoria. A informante não tem nenhuma pretensão em negociar peças por 

atacado com clientes de outras localidades. 

Abrir uma loja de artesanatos na cidade está nos planos do seu esposo, mas 

Lavínia não tem interesse em realizar esse investimento, devido à “concorrência 
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desleal nessa cadeia artesanal”, associada aos “muitos tecedores autônomos que 

vendem suas mercadorias para clientes de fora e lojistas da cidade pelo mesmo 

preço”, e preços muito reduzidos nas lojas que compram artefatos produzidos por 

mão de obra terceirizada. Lavínia buscou exemplificar a sua argumentação quando 

informou que “um jogo semelhante àquele vendido por sua mãe (tecedora 

autônoma) a uma loja da cidade por R$19,00 era comercializado na loja vizinha a 

R$20,00”. Mercadoria que, segundo ela, “provavelmente foi comprada por um preço 

menor do que aquele repassado pela sua mãe, porque supostamente foi produzida 

por mão de obra terceirizada”. 

Devido à qualidade das peças que produz e do cumprimento dos prazos 

combinados, Lavínia consegue manter clientes fixos (lojistas e comerciantes 

domiciliares do município) mesmo vendendo mais caro que os “tecedores 

terceirizados”. Alguns empresários preferem pagar R$28,00 por cada unidade dos 

seus tapetes grandes do que transferir essa produção a um “terceirizado” e ter um 

custo de R$22,00 em cada peça. Principalmente, porque os consumidores finais 

desses artesanatos passaram a avaliar critérios de qualidade desses artefatos, 

tornando-se mais seletivos e exigentes. 

Essas narrativas que dão visibilidade às performances de artesãos do sexo 

masculino e feminino reforçam a necessidade de discorrer, também, sobre os 

delineamentos dessa rede dinâmica de produção e comércio de artesanatos que, 

em certas condições, tornam inoperantes construções de gênero. 

 

5.2.3 Tradição como um processo protagonizado por mulheres 

 

Esta subseção busca questionar, como Sena (2015) o fez em sua pesquisa 

sobre mulheres no registro do tráfico legal de drogas, a “essência feminina e 

masculina” para defender a constituição de mulheres e homens por sentidos e 

práticas articulados nas redes em que estes agentes estão inseridos. Por essa 

perspectiva, é possível pensar os sentidos da produção têxtil em Resende Costa 

como parte das dinâmicas que se constituem “por um fazer prático que confronta as 

essências dos agentes com limites do legal e moral” (SENA, 2015, p.80). Deve-se 

considerar, neste âmbito, a multiplicidade de sentidos articulados por homens e 

mulheres, que são parte de uma rede de interações dinâmicas.  
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Inicialmente, o tear era manuseado nos espaços dos domicílios rurais para 

confeccionar vestuário da família, produzir artigos dos enxovais das moças e 

complementar a renda familiar. Era muito comum os pais presentearem suas filhas 

com um desses equipamentos quando elas completavam 13 anos. De acordo com 

Lúcio Mauro (funcionário do setor de projetos da prefeitura de Resende Costa), “as 

meninas de boa parte das famílias da Comunidade dos Pintos, além de aprenderem 

a bordar e cozinhar, também tinham que aprender a tecer”. Figueiredo (2009, p. 143) 

argumenta que, no século XVIII, em Minas Gerais, já estavam sendo reproduzidos 

os moldes da metrópole portuguesa, para legitimar como feminino, os ofícios 

mecânicos praticados para produzir alimentos, tecidos e roupas. 

Ao mesmo tempo em que a socialização vinculava a mulher aos trabalhos 

manuais domiciliares, as dificuldades econômicas das famílias fragilizavam essa 

construção na medida em que as moças precisavam, também, ajudar “na roça”. Até 

mesmo porque, inicialmente, o entrelaçamento dos fios no tear estava condicionado 

ao cultivo do algodão e tingimento dessas fibras com corantes, que eram extraídos 

dos vegetais. Gabriela, Dona Lilita (uma das tecedeiras mais antigas, considerada 

arquivo vivo da história da tecelagem na cidade), Alcione (lojista de artesanatos na 

cidade) e Lourdes, que nasceram na zona rural, mencionaram a necessidade que 

tinham de administrar o tempo da produção no tear considerando o trabalho “na 

roça”. Alcione “conseguiu produzir as peças do seu enxoval nas horas de folga que 

eram administradas, principalmente, nos períodos de seca, quando o cultivo da terra 

era menos frequente”. Ela deu conta da produção têxtil que precisava realizar, 

mesmo tendo que “dividir o tear com mais três irmãs porque a mãe não tinha 

condição de comprar mais desses equipamentos para as filhas”. Dona Lilita, além de 

ajudar aos pais na roça, “era da época em que as tecedeiras tinham que plantar e 

fiar o algodão”. 

Essa informação já tinha sido apresentada por Figueiredo (2009, p. 143), 

quando este autor informou que, em princípios do século XVIII, em Minas Gerais, as 

mulheres já eram encontradas com frequência trabalhando nas atividades rurais de 

cultivo da terra, criação de animais e produção de gêneros alimentícios como 

queijos, doces, pães e aguardente, principalmente, a partir da crise da mineração. 

Em Vila Rica, havia “51 mulheres para 27 homens”, envolvidas nas atividades de 

cultivo da terra (FIGUEIREDO, 2009, p. 143). Apesar disso, a distribuição das terras 

nesse estado, para que Portugal tivesse maior controle sobre essa região, 
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raramente escolheu mulheres como proprietárias. A cada 35 pessoas designadas 

para administrar as sesmarias, apenas uma era do sexo feminino. Assim, mesmo 

nos casos em que as mulheres assumiram a direção das sesmarias, fizeram isso a 

partir de permissão de homens que estavam na posição de pais e maridos. Essas 

informações reforçam os protagonismos das mulheres que se faziam necessárias, 

também, em redutos considerados masculinos. 

Na Comunidade dos Pintos, a tenacidade das mulheres em conciliar trabalho 

“na roça” e “no domicílio” foi condição importante para manter a produção manual de 

tecidos em Resende Costa. Esse trabalho conseguiu resistir ao tratado instituído 

pela rainha de Portugal, Dona Maria I, que proibiu toda a produção brasileira de 

tecidos que ameaçam o desenvolvimento da indústria têxtil em território português. 

Lúcio Mauro lembra que, os teares da “Comunidade dos Pintos” resistiram a essa 

medida “porque a corte não sabia direito da existência desses equipamentos e 

devido à rebeldia das mulheres”. 

Além disso, por causa da produção de artefatos têxteis pelas mãos 

habilidosas das mulheres, muitas famílias de Resende Costa conseguem, aos 

poucos, melhorar suas condições de trabalho e, em geral, suas condições de vida. A 

demanda aumentada das colchas e tapetes tem sido condição para a transferência 

de muitas famílias da zona rural à zona urbana, em busca de adquirir matérias 

primas com mais facilidade e favorecer o contato com as pessoas que compram os 

artesanatos. Para atender à grande procura dessas mercadorias, as tecelãs 

precisam, segundo Lúcio Mauro, “repassar seus conhecimentos e saberes para 

aumentar a disponibilidade de mão de obra especializada, transformando a 

produção doméstica em importante fonte de renda”. 

Essa transferência do ofício também aos homens foi comentada por Dona 

Lilita, que nasceu em 1940 na Comunidade dos Pintos, cresceu observando sua avó 

paterna, suas tias e sua mãe na tecelagem e começou a praticar o ofício quando 

estava com 13 anos, no tear que ganhou do seu pai. Comprou o seu próprio tear 

quando estava com 16 anos, se preparando para casar e, para essa aquisição, teve 

apoio de quem seria o seu marido. Transferiu os seus conhecimentos a todos os 

seus filhos e netos que, segundo ela, tiveram que “pegar no tear para financiar os 

estudos”. Conforme Dona Lilita, a maioria dos seus filhos, que faz parte da geração 

mais nova de tecelões da cidade, “continuou trabalhando nessa cadeia artesanal” e 

alguns poucos “caçaram outros rumos”. Mostrou com entusiasmo um de seus filhos 
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que ela considera “uma coisa doida para tecer” e que por causa dessa habilidade 

“criou uma urdideira elétrica”. Também contou as histórias de outros dois filhos que 

estudaram com o dinheiro que ganharam no tear e largaram a tecelagem para 

investir na nova profissão. O filho mais velho “mudou-se para Belo Horizonte quando 

ainda estava cursando o 3º ano, porque conseguiu passar em concurso público” e o 

filho mais novo “foi estudar línguas nos Estados Unidos”. Segundo Dona Lilita “em 

Resende Costa é frequente homens com empregos fixos que trabalham no tear, nas 

horas de folga”. 

As situações diversas de mulheres e homens nessa rede de produção e 

comércio foram esclarecidas por Dona Lilita, que trabalha na tecelagem para 

complementar o rendimento do esposo, conseguido em outra atividade; também por 

Lourdes, Alcione e Vitória (lojistas de artesanatos na cidade), que convenceram os 

maridos a deixarem outros negócios para trabalhar com o artesanato; pela mãe da 

lojista Elisângela, que na condição de viúva tem apoio dos filhos para melhorar a 

qualidade de vida da família com a produção e comércio de artesanatos; e por Ana, 

que casou com alguém que também pratica, desde novo, o ofício. Como se pode ler, 

a seguir, a fala das três informantes, 

 
A cunhada da minha mãe começou a tecer com nove anos e ela trouxe do 
Povoado dos Pintos. Ela entrou na nossa família e ensinou todo mundo a 
tecer. A minha mãe dava aula e tecia. Ela tinha um tear no paiol que ficava 
na horta. A cunhada da minha mãe casou com o meu tio Antônio e veio 
morar na casa do bolo, da herança (casa do pai da minha mãe). Na época 
ele comprou de todo o mundo com dinheiro da tecelagem. Ele deixou de 
trabalhar na Vianini (empresa de cimento na saída de São João), para 
trabalhar com artesanato (Amanda). 

 
Comecei a tecer com 14 anos... Minha tia, todo mundo. Hoje eu tô com 26 
anos... Minha mãe ficou viúva nova, tinha seis filhos pequenos (tudo 
escadinha), morava na roça. Meu pai morreu de acidente em São Paulo. 
Quando crescemos um pouquinho minha mãe veio embora pra cá. Minha 
mãe, eu e meus irmãos começamos a tecer para os outros. No início 
moramos de aluguel e hoje somos donos da nossa casa. Compramos o lote 
e fomos construindo, aos poucos, a casa de morada (Elisângela). 

 
Eu tinha 12 anos. Até 10 anos eu enrolei bolinhas. Estudava e trabalhava. 
Fiz até 3º ano completo. Quando eu estava com 12 anos, minha mãe falou 
que ficava por conta da casa e que era para sairmos para trabalhar. Eu 
conheci meu esposo quando ele tinha 18 anos e eu tinha 20 anos. Casamos 
em 2003. Ele trabalhava com artesanato e eu no consultório. Eu fiquei mais 
dois anos no consultório. Começou a apertar e o nosso negócio começou a 
alavancar. Aonde eu saí para ajuda-lo. Aí nós montamos na nossa casa. Eu 
fiquei no consultório e vi que estava ficando muito pesado e Alessandro 
passando muito aperto, larguei para a gente embarcar na nossa vida. A 
gente trabalhava por conta própria. Nós casamos e levamos uns tearzinhos. 
Aí surgiu a oportunidade de fazer as teias (Ana). 
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A socialização das mulheres para a produção têxtil, além de ser condição 

importante para incentivar a opção dos homens pelo trabalho de produção no 

domicílio, garante certa autonomia delas, que conseguem ocupar lugar valorizado na 

cadeia artesanal. Essas trabalhadoras administram maior parte dos comércios na 

cidade devido à oportunidade de conhecerem o potencial desse negócio como 

tecedeiras. 

A dinâmica da cadeia da tecelagem em Resende Costa também indica certa 

inversão da divisão sexual do trabalho, na medida em que algumas mulheres 

deixam o trabalho praticado em âmbito privado para conseguir o seu faturamento no 

comércio e incentivam o envolvimento dos homens com a produção domiciliar. Os 

homens buscam obter na tecelagem, preparação dos retalhos, produção de teias, 

amarração dos tapetes e/ou comercialização dos artesanatos, a fonte principal ou 

complementar de rendimento. 

Os homens geralmente são os responsáveis por administrar a fabricação 

terceirizada dos artefatos (preparação dos retalhos, tecelagem e amarração dos 

tapetes) e, às vezes, por criar teias (bobinas com linhas) que são introduzidas no 

tear para dar início à tecelagem. Assim, segundo Alcione, “trabalham em casa, estão 

por trás e escondidos e as mulheres que administram o comércio ficam na frente”. O 

esposo dessa informante deixou o emprego na marcenaria para trabalhar na cadeia 

artesanal e estava satisfeito com essa mudança porque “esse serviço mais leve não 

prejudica sua coluna”. Alcione esclarece: 

 
Meu marido até ganhava melhor, mas não estava aguentando mais. Ele faz 
essas teias no terraço da minha casa. Na sombra. A hora que ele cansa ele 
desce pra casa e assiste uma televisão, descansa um pouquinho. Então é 
muito mais tranquilo. Mexe com a cabeça, mas, é tranquilo. 

 

Em alguns casos, essas tecelãs resistiram, inclusive, aos pontos de vista dos 

seus cônjuges, que não acreditavam nesse investimento e mudaram de opinião a 

partir dos retornos conseguidos com o empreendimento. Ao deixar de produzir e 

vender artesanatos em um cômodo de sua casa para negociar grandes quantidades 

de peças em um ponto comercial de Resende Costa, Vitória, além de contrariar a 

previsão do seu esposo, de que o investimento “não daria certo”, conseguiu 

convencê-lo a trocar o trabalho com carvão pelo comércio de artesanatos. Assim, 

em 2016, a família investiu na abertura de uma segunda loja de artesanatos na 

cidade. 
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Mesmo deixando a produção no domicílio para praticar o comércio de 

artefatos fora de casa, as mulheres ainda são as principais responsáveis pelo 

trabalho de reprodução familiar. E a necessidade de conciliar as demandas do 

domicílio e o comércio de artesanatos aparece como maior problema para as 

mulheres que não contam com funcionários em suas lojas. Alcione e Mônica 

relatam: 

 
Cuidar de casa, sou eu mesmo. Eu fico em casa, por isso, é muito difícil. 
Estou com um carro mais novo e, assim, está dando para manter uma vida 
boa. Ele só reclama do final de semana que prende muito. Ele fala que não 
tem como sair. Aí tem hora que dá vontade de deixar, por causa de final de 
semana. Mas, não posso fechar aqui porque enquanto o dele (madeira - 
próprio) não estava tendo muita encomenda, o meu estava dando para 
ajudar a manter (Mônica). 

 
Eu só não abro no domingo. Todo mundo abre no domingo, eu não abro. 
Isso eu coloquei desde que eu comecei. Era o único dia que tinha para ficar 
com a família. De segunda a sábado eu trabalho todo o santo dia, de nove 
às 18 horas da tarde. Isso aqui para gente acaba sendo uma prisão. 
Entendeu. Aí eu não tenho folga. Se você trabalha por um salário em um 
emprego garantido, você vai ter folga, você vai ter férias, coisas que no 
artesanato agente não tem. Tem, se eu fosse funcionária. Tem dia que a 
gente não tem tempo de almoçar, tomar café. Tem dia que a gente trabalha 
muito. É o que acontece com agente, mas, ninguém fica sem trabalhar 
(Alcione). 

 

Ademais, o trabalho fora de casa mostra-se, em grande medida, condicionado 

às necessidades familiares. Dora Linhas, saiu de São Paulo e se mudou para 

Resende Costa com “a intenção de ser dona de casa”. Mas, porque foi “criada no 

comércio”, não resistiu à ideia de abrir uma loja com sua cunhada para negociar 

retalhos e artesanatos na cidade. De qualquer maneira, precisou passar a sua parte 

nesse negócio à sua cunhada quando ficou grávida do seu terceiro filho. E retomou 

esse trabalho somente depois que o seu quarto filho já estava maior.  

De acordo com essa informante, “a maioria das mulheres de Resende Costa 

tecem em casa nas horas vagas”, “quando não estão cuidando da casa e dos filhos”. 

As tecedeiras dão conta “de cuidar da família” sem deixar de “tirar um dinheirinho 

(às vezes mais do que um salário mínimo por mês) e ajudar na casa”. Essa 

afirmação foi reforçada por Amanda, que produz em casa por conta própria para 

“realizar os seus afazeres”. Amanda consegue produzir, por dia, “12 tapetes, 

cuidando da casa, fazendo almoço e cuidando do seu filho”. 

O fator rendimento e a necessidade de não se submeter às imposições de um 

patrão parecem ser condições principais para a inserção do homem nessa cadeia 
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artesanal, já que esse envolvimento aconteceu quando a tecelagem tornou-se 

principal atividade econômica do município, e após a experiência em outros 

trabalhos. Além disso, geralmente, envolviam-se nesse segmento os cônjuges das 

lojistas que mais faturavam nessa cadeia. 

Scott (1996) compreende o peso dos discursos informais e legais nas 

condições de gênero, mas reconhece a dinâmica das construções de gênero 

associada à ocorrência de transtornos políticos, econômicos, demográficos, sociais 

e culturais. Conforme Scott (1996, p. 13), quando “ordens antigas” são substituídas 

por “ordens novas”, as construções de gênero “procuram novas formas de 

legitimação”. Na perspectiva de Moore (1997, p.12), “o grau de desenvolvimento 

econômico” seria um fator importante que fundamenta o movimento das ideologias 

em torno da divisão sexual do trabalho. Essas discussões, associadas às 

construções históricas de gênero, que articulam modos de pensar e viver o trabalho 

realizado no domicílio, assumem grande importância para se refletir sobre as 

dinâmicas da tecelagem artesanal domiciliar. 

Apesar de a maioria dos cônjuges das tecedeiras entrevistadas estar 

empregada em outras atividades (obra, carvão e agricultura), observa-se, com 

frequência, homens sem vínculos diretos com o comércio tecendo, preparando 

retalhos e amarrando tapetes. Mas, para realizar tais práticas, historicamente vistas 

como femininas, eles acionam atributos legitimados como masculinos. Por isso, a 

força e facilidade com cálculos eram justificativas muito acionadas para explicar essa 

inserção. Isto, porém, não anulou percepções (por exemplo, Alcione) que 

condicionam a produção têxtil do homem no domicílio à inteligência criativa desse 

agente para fazer artesanatos. Porém, nesse lugar em que as mulheres são 

principais protagonistas da reinvenção do trabalho artesanal, algumas informantes 

fazem questão de dizer que a criatividade é das mulheres que repassam, para os 

homens, o que deve ser feito. Conforme Gabriela, os homens fazem o que é criado 

pelas tecedeiras. Talvez por serem as mulheres as principais protagonistas dessa 

rede de trabalho artesanal é que a dinâmica que aciona o micro empreendedorismo 

para modificar condições da produção no domicílio, segundo Gabriela, tem sido 

mobilizada por mulheres. 
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5.2.4 Micro empreendedorismo como estratégia para ampliar as fronteiras do 

comércio no domicílio 

 

Sem desconsiderar os impactos negativos da política do micro 

empreendedorismo29, que desonera empresários e o Estado da responsabilidade 

trabalhista, busca-se, nesta pesquisa, informar sobre essa política como condição de 

empoderar o produtor direto de tradição para se impor na relação com o lojista, a 

partir da história de vida e trabalho de duas mulheres (Quadro 5). 

 

Quadro 5 - Comerciantes domiciliares 
Nome Idade Estado 

Civil 
No. 

Filhos 
Escolaridade Origem Formalização 

Tatiana 57 Casada 02 4º Fund. 
Inc. 

Sitio 
Viegas/ 
Coronel 
Xavier 

Micro empreendedora 
individual 

Raiane 37 Solteira - Superior Resende 
Costa 

Micro empreendedora 
individual 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Essa discussão pode ser iniciada com as narrativas de Raiane (comerciante 

domiciliar), que nasceu no ano de 1980 em Resende Costa. Porque praticamente 

todas as famílias da cidade trabalham na cadeia de artesanatos, aprendeu com 12 

anos os conhecimentos e as técnicas da tecelagem com a sua mãe, “que começou 

cedo nessa produção”. Entre essa idade e 17 anos, Raiane enrolou retalhos, fez 

acabamentos de tapetes e teceu, em casa, para uma lojista de Resende Costa. Aos 

18 anos foi trabalhar em loja de artesanatos da cidade, quando teve a sua carteira 

de trabalho assinada pela primeira vez. Mas ficou nesse emprego por apenas três 

anos, “porque não deu conta de trabalhar aos finais de semana”. 

 

                                                           
29 Como Micro Empreendedor Individual (MEI), o empresário pode contratar um empregado com 

rendimento de até um salário mínimo ou o piso da categoria. A partir da Lei Complementar nº 128, 
de 19/12/2008, o trabalhador pode deixar de ser informal para legalizar a seu negócio com 
condições especiais. O trabalhador com o CNPJ consegue abrir conta bancária, solicitar 
empréstimos, emitir notas fiscais e adquirir máquina de cartão de crédito. Como MEI, a empresa se 
enquadra no Simples Nacional e se isenta de tributos federais como, Imposto de Renda, Programa 
de Integração Social (PIS), Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 
Paga um valor fixo mensal (atualizadas de acordo com o salário mínimo) que varia entre R$ 45,00 e 
R$ 50,00, que será destinado à Previdência Social e ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Prestação de Serviços (ICMS) ou ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS). Com 
essas contribuições, o Microempreendedor Individual tem acesso a benefícios como auxílio 
maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao
http://idg.receita.fazenda.gov.br/acesso-rapido/legislacao
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Nessa época, começou a tecer artesanatos de linha para atender demandas 

de Antônio. Preferiu a produção ao comércio porque o horário de trabalho no tear 

era mais flexível e conseguia realizar os estágios exigidos para a sua formação no 

curso de Filosofia. Apesar disso, não estava satisfeita com esse trabalho porque a 

produção de artesanatos com linha era mais difícil do que com retalhos, e quem a 

contratou “dispensava os tecedores quando acumulava mercadorias em estoque”. 

Por isso, começou a tecer também para outra pessoa, que vendia artesanatos 

aos lojistas da cidade - trabalho que ela conseguiu a partir de um contato que a sua 

mãe fez durante “um de seus dias de caminhada nas ruas de Resende Costa”. 

Raiane conseguiu nesse emprego um ótimo rendimento na produção de “tapetes 

xadrezes feitos de retalhos, sem deixar de manter qualidade e, por isso, teve a sua 

carteira assinada como tecelã”. Inicialmente, Raiane tinha medo dessa 

regulamentação e evitava falar no assunto porque não queria deixar de ganhar por 

produção (entre dois e três salários mínimos), mas quem a empregou insistiu nessa 

formalização, com receio de perder o seu trabalho para outras pessoas da cidade. 

Assim, melhorou muito suas condições de tecelã porque, segundo ela, além de 

manter os seus rendimentos por produção, teve acesso a todos os direitos como 

mão de obra formalizada. Perdeu o direito de férias porque optou por receber por 

produção, mas conseguia planejar alguns dias para realizar as suas viagens. 

Abaixo, é possível observar o seu relato: 

 
Eu sei que ela quis assinar a minha carteira porque minhas peças eram de 
qualidade, eu tinha produção, sempre fui muito honesta com ela. Tem muita 
gente desonesta que passa para trás. Porque ela tinha medo que eu 
largasse ela para trabalhar para outra pessoa. Em Resende Costa acontece 
muito isso. Tem muita gente boa de serviço? Tem. Mas, como em qualquer 
lugar tem muita gente ruim de serviço também. Que faz coisa errada, faz 
trapaça. Ela disse que assinar a carteira seria bom para mim e para ela. 
Nesse tear eu faço cinco coisas. Eu faço esse, o mini xadrez, mini comum, 
xadrez, xadrez comum. Lisso, pente. Eu senti que ela tinha medo de parar 
de tecer para ela, até que ela assinou minha carteira. Passei a proposta 
escrita para o meu irmão (contador), ele olhou e achou bom ela assinar 
minha carteira. Eu ia ganhar por produção, do mesmo jeito, 13º, PIS e todos 
os direitos. A única coisa que eu deixei de receber foi para amarrar a teia 
quando ela acabasse. Eu recebia R$ 9,0 a R$10,0, cada vez. Colocar o rolo 
novo. Muita gente não sabe emendar. Eu não tinha direito a férias, mas 
ganhava por produção. Tanto que na minha carteira tinha um contrato. Dava 
para tirar até 3 salários. Às vezes eu queria viajar assim, eu avisava para 
ela. Era produção. Minha produção nunca foi baixa. Nunca caiu. Eu sempre 
tecia muito. Em Resende Costa tem muita gente que não consegue tecer 
qualquer tipo de coisa. Faço cinco tipos de tapete. Xadrez normal, mini 
xadrez (esse que estou fazendo). Eu tenho o lisso e o pente separado para 
cada modelo. Chegamos em um acordo. Ela assinou minha carteira. 
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Com essa produção, realizada de segunda a sexta, Raiane concluiu o 3º ano 

sem reprovações e os cursos de Filosofia e Psicologia na Universidade Federal de 

São João Del Rei. Quando precisava estudar e realizar alguma atividade da escola e 

universidade, durante os dias da semana, trabalhava até às 19hs e, ou nos finais de 

semana, sem ter que reduzir o seu rendimento. Ademais, recebeu apoio da 

prefeitura, que sempre ajudou os estudantes da cidade a financiarem o transporte 

até São João Del Rei, pensando em ajudar a formar profissionais (médicos, 

enfermeiros, etc.) que poderiam, no futuro, exercer a profissão na cidade. Porque 

conseguia administrar o tempo de trabalho no tear e manter o seu rendimento, sem 

deixar de estudar e viver a vida, Raiane tinha muito gosto pela tecelagem. 

Depois de formada, optou por continuar tecendo. Até chegou a ser 

professora, mas o rendimento (R$400,00) nesse emprego era muito pior do que na 

tecelagem, a qual lhe garantia direitos trabalhistas. Fez concurso para ministrar 

aulas na comunidade rural de Ribeirão com a intenção de adquirir experiência com 

esses processos seletivos, mas não pensava em deixar de tecer. Nesse momento, 

contou sobre a frequência com que as professoras de Resende Costa tecem, 

enrolam retalhos e/ou arrematam tapetes para ter outros rendimentos, às vezes, 

superiores ao trabalho como docente. 

A informante sabia que, como tecedeira autônoma, podia faturar mais do que 

como terceirizada, mas sempre “teve medo de trabalhar por conta própria”, por 

causa da responsabilidade de administrar esse negócio que, segundo ela, exigia 

tempo para trocar os cheques recebidos, ter que contratar mão de obra terceirizada 

para enrolar retalhos e amarrar tapetes, analisar as finanças e avaliar os 

aproveitamentos e desperdícios. Além disso, tinha preocupação em não conseguir 

clientes de outras localidades e ter que negociar apenas com atravessadores 

(lojistas e comerciantes domiciliares) de Resende Costa. Segundo Raiane, esses 

exploram muito os produtores, que deveriam ganhar melhor por seus produtos. 

Essa tecedeira concorda que os atravessadores, principalmente os lojistas, 

precisam lucrar para pagar os gastos de suas lojas, mas também entende que esses 

agentes devem reconhecer mais o trabalho pesado de quem produz os artefatos e 

precisam dividir mais os seus lucros com quem ganha menos. De acordo com 

Raiane, as pessoas mais ricas de Resende Costa são os atravessadores, que têm 

as melhores casas, os melhores carros e que são aqueles que mais investem na 

formação de seus filhos e em viagens. Para manter os custos reduzidos dos 
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produtos vendidos a atacado, sem ter prejuízos, pagam muito pouco aos tecedores. 

Nesse momento, contou um fato de uma empresa que tem loja fixa em São Paulo, e 

um site com mais de 200.000 seguidores para comercializar artesanatos pelo dobro 

ou triplo do preço que pagam em Resende Costa. Para reforçar esse argumento 

mostrou, em seu celular, o site dessa loja (Figura 37). 

 

Figura 37 - Site de uma empresa que revende peças de Resende Costa 

 
Fonte: (SACARIA SANTO ANDRÉ, 2017). 

 

Raiane preferiu não trabalhar tecedeira autônoma, diretamente para os 

atravessadores da cidade, porque eles “pechincham” menores preços e dispensam 

os artesãos quando estão com muitas peças em estoque, com medo de ficar com 

mercadorias empatadas. Relatou o sofrimento da sua cunhada, quando tecia como 

autônoma para um lojista da cidade, e ficava com os seus produtos parados quando 

as lojas deixavam de comprar. Além disso, contou sobre a dificuldade que a sua 

cunhada tinha em atender a esses lojistas, que gostam de exigir as cores dos 

retalhos - uma demanda que nem sempre pode ser atendida porque essa variação 

depende das tendências que orientam a produção de tecidos nas indústrias. 

Conforme Raiane, os atravessadores incentivam os tecedores a produzirem muito 

quando estão vendendo, mas “jogam esses artesãos no chão” quando estão com 

estoque abastecido. Mesmo com dinheiro para continuar comprando, porque o 

artesanato não deixa de ser vendido, preferem parar por um tempo. Essa é uma 

estratégia que, parece também ser acionada para reforçar as dificuldades de 

conseguir fazer e manter clientes de outras localidades. Nas palavras da informante  

 
Os artesanatos começavam a encher, paravam de comprar. Porque os 
lojistas fazem isso com todo mundo. Além disso, eles querem escolher os 
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retalhos, as cores. E as cores dos retalhos não depende de quem tece. Por 
exemplo, ele me fala que quer um tapete marrom com vermelho. Eu não 
posso garantir para ele que no retalho vai vir marrom com vermelho. O 
retalho depende da estação. A linha você pode trabalhar com cartela de 
cores, mas, o retalho não. Eu trabalho com resto de malharia. Os lojistas 
escolhem muito, querem te pagar pouco, querem pechinchar, dispensam. E 
eles jogam no chão mesmo. Eu já vi muito dono de artesanato jogar no 
chão. 

 

Esse discurso dos atravessadores reforça a dificuldade de vender as 

mercadorias fora da cidade. Mas Raiane o viu “cair por terra” a partir da experiência 

da sua cunhada, que conseguiu melhorar suas condições de trabalho quando deixou 

de negociar com os lojistas de Resende Costa. A partir da experiência de trabalhar 

como funcionária de um comércio de artesanatos na cidade, sua cunhada fez e 

renovou contatos pelo WhatsApp com muitas pessoas de fora, que conseguiram 

chegar ao seu domicílio. Clientes que foram descobrindo os benefícios de comprar 

diretamente das mãos dos tecedores. Nesse momento, Raiane contou que muitos 

clientes antigos dos atravessadores que compram todo o ano estão procurando 

diretamente os produtores. 

 
Descobriu que o artesanato (loja) era atravessador e vai em quem produz. 
Tanto que tem um bairro em Resende Costa que chama Várzea, o povo vai 
direto lá e nem passam aqui. Ai os lojistas acham ruim de você vender mais 
barato. Só que eles não pensam, que eles te jogam no chão. A minha 
cunhada quando começou a perceber que os lojistas jogavam ela no chão, 
ela começou a vender para as pessoas que a procuravam. Aí ela tem um tal 
de Denis da Lagoa da Prata. Ele começou a buscar mercadoria em 
Resende Costa. Ele me contou. Vendia na garupa da bicicleta. Hoje ele tem 
mais de 50 sacoleiras que vem e busca para ele. Ele vem e repassa para as 
sacoleiras. Ele faz feira. Comprou um caminhão, adaptou o caminhão com 
prateleira atrás, mandou fazer escada. Ele só tem o trabalho de abrir a porta 
do caminhão, as mulheres entram e compram. Lagoa da Prata. Eles não 
escolhem cor. Porque quem faz feira precisa de muitas variedades. Porque 
cada pessoa gosta de uma cor. Ela já tem os clientes dela. Ela não perde 
tempo. Se aparecer alguém para comprar ela não perde venda, busca fazer 
contatos, com esse negócio de whatsapp deu um boom porque você fala 
com pessoas do mundo inteiro. Passa número de conta, a pessoa deposita, 
você manda mercadoria. Tem a transportadora que leva na porta. Ou então 
faz redespacho. As pessoas já não estão tão presas. Ainda tem os 
terceiros, que trabalha como terceirizado. Mas, muita gente não está presa 
ao artesanato. Não tem essa prisão. Eu só produzo para fulano de tal. Isso 
acabou entendeu. 

 

Para reforçar as perspicácias dos tecedores, Raiane contou sobre um 

morador da entrada da cidade que fez um “quartinho com porta de vidro” na sua 

residência e por isso conseguiu atrair muitos clientes de fora, que entram em seu 

estabelecimento quando observam através da porta a sua produção. 
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Essas experiências positivas foram importantes para a iniciativa de Raiane 

em investir no comércio domiciliar, quando em 2016, quem a contratou precisou 

parar com a produção para cuidar da filha recém-nascida. Outro fator importante 

para essa mobilidade foi o compromisso dessa empresária em repassar os seus 

clientes a Raiane. Apesar de serem lojistas do município, Raiane resolveu iniciar o 

seu negócio com esses compradores, mas desde então tem buscado e conseguido 

muitos clientes de outras localidades. 

A informante está muito satisfeita com esse negócio, pois estava conseguindo 

vender suas peças para outros lugares e aumentou muito o seu rendimento, 

principalmente, porque tem recebido apoio da sua cunhada e de outros parentes 

para divulgar o seu contato. Quando não consegue atender às encomendas, porque 

trabalha sozinha, pega peças de outros tecedores autônomos “sem ganhar nenhum 

centavo”, para não perder os clientes. Outras vezes encaminha alguns compradores 

a outros artesãos. 

Com mais clientes fixos, Raiane formalizou a sua empresa como micro 

empreendimento em janeiro de 2017 para, no futuro, ter o direito de se aposentar, 

emitir nota fiscal, tentar empréstimo para investir no seu negócio, e conseguir 

máquina de cartão de crédito/débito. Principalmente, porque Resende Costa se 

tornou uma cidade muito conhecida e muitas pessoas compram com a intenção de 

“dar calote”. Essa formalização do negócio foi incentivada e facilitada pelo seu 

irmão, que é contador. Conforme relata essa informante, 

 
É assim. Eu consegui mais cliente além do que elas tinham. Porque ela 
tinha muito medo de vender para pessoas que não eram de Resende Costa 
e receber cheque sem fundo. Então ela ficava muito presa aos artesanatos. 
Eu não. A minha cunhada compra meu. Eu tenho uma prima. Minha prima é 
de Juiz de Fora, mora no Rio de Janeiro e tem uma prima que mora em 
Ouro Preto. A minha prima estava andando em Ouro Preto e foi em uma 
loja de Resende Costa. E a minha prima além de ser professora leva peças 
para o Rio de Janeiro para fazer um extra. A minha prima comentou que 
tinha parente em Resende Costa, que eu vendia as coisas. E essa mulher já 
vinha aqui. Ela chama Silvania. Aí ela pediu o meu contato, para ver os 
meus preços, minhas mercadorias. Minha prima falou que as minhas 
mercadorias eram muito boas. Aí ela começou a comprar de mim. Essa 
mulher já passou para uma cunhada dela de Belo Horizonte. Ela sai 
fazendo feira. Faz a feira do Mineirinho, vende de porta em porta, vende na 
casa dela. Essa Mônica passou para uma outra prima delas. E assim vai. 
Minha tia passou uma cliente dela do Rio de Janeiro porque ela não estava 
dando conta de atender as encomendas. As vezes que fui em São Paulo, 
na rodoviária conversando, já fiz uma cliente que está doida para vir 
comprar e quer que eu mande mercadorias. Ela é de Ribeirão Preto. O 
pessoal te procura. Outra coisa. Aqui o lugar que eu trabalho é uma rota de 
artesanato, porque tem artesanato aqui no fundo. E o povo que já vem nos 
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artesanatos, já descobriu que perto dos artesanatos tem quem faz e produz 
com preço menor. E quem quer vender, se você pagar menos, você tem 
uma lucratividade menor. Então eles já vêm. Direto aparece gente aqui. Mas 
eu tecendo as pessoas passam e ouvindo o barulho do tear, entram, olham 
as peças, gostam, compram e indicam outra pessoa. Igual outro dia, veio 
uma mulher aqui de Congonhas. Semana passada. Tem praticamente 40 
anos que ela compra em Resende Costa, veio conhecer as minhas peças, 
falou que da próxima vez vai passar. As coisas ficam meio que de boca em 
boca. 

 

Decidindo investir em seu negócio, desistiu de trabalhar na sua área de 

formação e ingressou, em 2016, no Centro de Educação Profissional Tiradentes 

(CENEP/IPITAN) para fazer curso técnico particular de administração. Com essa 

formação, Raiane tem se aprofundado nos conhecimentos sobre planejamento, 

controle, marketing e contabilidade a partir da sua empresa. Além disso, sempre 

gostou muito de estudar para renovar os seus conhecimentos. 

Ela tem a intenção de abrir uma loja de artesanato no prédio que o seu irmão 

construiu com a produção de “teias”, principalmente, porque essa avenida passaria a 

ser rota principal do artesanato, em razão de um projeto que foi aprovado pelo poder 

público para tornar a rua do comércio uma via de mão única. O investimento foi 

aprovado por causa da frequência de congestionamentos na rua onde estão 

concentradas as lojas. A partir desse empreendimento, os carros teriam que subir 

pela rua do comércio e descer na rua onde ela pretende abrir a loja.  

Raiane desistiu de morar em São Paulo após o seu casamento, que ela e o 

noivo planejam para acontecer em 2018. Além de ter um rendimento muito parecido 

com o do seu noivo, que trabalha em gráfica nessa capital, Raiane consegue 

economizar mais em Resende Costa. Falou do trabalho difícil do seu parceiro, que 

sai de casa muito cedo, trabalha o dia inteiro (de 6 da manhã às 18hs) e, às vezes, 

aos finais de semana - principalmente, nos finais de ano quando os serviços 

(imprimir livro, brinde, agenda) aumentam muito nas gráficas. De acordo com 

Raiane, ela ganha menos (R$3.000,00) do que o seu noivo (R$4.000,00), mas em 

compensação, gasta muito menos. Nesse momento, informou que, enquanto o 

aluguel em São Paulo é de, aproximadamente, R$1.700,00, em Resende Costa, 

para morar em casa muito melhor, paga-se entre R$600,00 e R$700,00. Disse que 

investiu na compra de um carro para agilizar o seu trabalho, mas na maioria das 

vezes, anda a pé – o que segundo ela, parece impossível em São Paulo, por causa 

das distâncias dos deslocamentos e da grande incidência de assaltos. Ademais, não 

quer trocar a qualidade de vida em Resende Costa pela vida estressante da capital 
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paulista. Destacou a qualidade das condições de saúde e educação em Resende 

Costa, principalmente, por causa da proximidade desse município com São João Del 

Rei e Belo Horizonte. Por isso, não troca os benefícios de viver na sua cidade pelas 

oportunidades nas capitais. Além disso, aprendeu a viver da tecelagem e acredita 

que com esse trabalho pode ter melhor qualidade de vida. Nesse momento, contou 

também sobre seu irmão, que formou em dois cursos e continuou na tecelagem por 

causa das vantagens de trabalhar em Resende Costa. Por isso, ela e o noivo 

planejam casar e morar no município. 

Outro conjunto de narrativas que permitiu pensar o micro empreendedorismo 

como estratégia para projetar o comércio no domicílio foi apresentado por Tatiane, 

que segundo Lúcio Mauro conseguiu com essa formalização, “maior autonomia para 

negociar os seus artefatos no domicílio, com comerciantes de outros territórios”. 

A comerciante Tatiane nasceu em 1957, na zona rural, e por causa das 

dificuldades de frequentar a escola, cursou até a 4ª série. Mudou-se para Resende 

Costa com 23 anos, quando se casou. Começou a tecer como autônoma em casa e 

precisou, para dar conta das encomendas, contar com ajuda do esposo que também 

tecia quando chegava à tarde do trabalho. Mas resolveu parar com essa produção 

para experimentar a condição de assalariada, na padaria da sua irmã. Ficou pouco 

tempo nesse emprego, já que conseguia faturar mais em casa, porque “podia e 

conseguia trabalhar até tarde com a produção artesanal”. Além disso, foi motivada a 

investir nesse negócio quando as tiras de retalhos começaram a ser vendidas no 

município e a etapa de preparação dessas matérias primas tornou-se menos 

complexa30. Para atender à demanda aumentada, “encheu a horta da sua casa de 

teares e admitiu alguns jovens31 em sua residência para trabalhar nessa produção”. 

Tatiane recorda, 

 
Depois, com um tempo, acho que um foi perguntando o outro. Aí começou a 
aparecer os fregueses de fora. Tudo na horta da minha casa. A horta era 
tudo cheia de tear. Aí começou aparecer os meninos que iam para minha 
casa para tecer. Uns iam de manhã, outros à tarde. Inclusive, esse aqui de 
camisa vermelha foi morar de frente à minha casa, foi pra lá trabalhar. 

 

 

                                                           
30 Menos complexa porque os retalhos de tecidos que tinham que ser picados, emendados e 

enrolados foram substituídos, com o tempo, por retalhos de malha em tiras que precisavam apenas 
ser emendados e enrolados. 

31 O trabalho do jovem resendecostense será abordado no capítulo 7. 
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O seu cliente em potencial deixou de ser o “atravessador” resendecostense 

quando começou a ser mais procurada por “atravessadores” de outras localidades 

interessados em comprar as suas peças para revender. Em 2006, por causa do 

aumento dessas vendas precisou formalizar o seu negócio como micro 

empreendimento. 

Porque Tatiane conseguiu modificar as condições de vida da sua família com 

a tecelagem, os seus dois filhos escolheram se envolver com esse negócio, mesmo 

tendo experimentado a formação em curso superior (filho) e curso técnico (filha). O 

seu esposo trabalha na roça da família, mas também ajuda na tecelagem em caso 

de necessidade. Tatiane está muito satisfeita com os resultados do seu investimento 

e reconhece que o seu maior problema é a grande quantidade de clientes que 

precisa atender. No seu relato, expõe algumas dificuldades, 

 
A tecelagem na minha vida foi uma tentação. A gente não consegue largar 
agora. E não é um serviço fácil. Tem que ter cabeça boa, tratar todo mundo 
bem, mas, a gente não tem hora de almoçar, arrumar a cozinha. Se chegar 
uma pessoa a gente tem que estar ali tranquila. Tem dia que é 6h45min eu 
estou de pé. Tem dia que é 21h30min, 22hs e eu nem pensei em dormir. 
Dia de sábado e domingo eles ligam pedindo pelo amor de Deus para 
atender porque não conseguiram chegar aqui. Domingo chegou um cara em 
uma van com 15 pessoas para eu atender. Você não tem sossego. Agora 
eu não posso largar os tapetes. Eu não posso deixar esses meninos na 
mão. E cresceu (o negócio). De todo jeito eu tinha que ficar. Agradeço a 
Deus muito também. 

 

Para manter os seus estoques, Tatiane contratou muitos trabalhadores 

terceirizados nos povoados rurais, próximos a Resende Costa. Por causa da “falta 

dessa mão de obra na cidade” que optou por sua condição de autonomia e porque 

na zona rural as pessoas preferem trabalhar com meios de produção de quem 

contrata a produção, devido “às dificuldades de comprar matérias primas” e à 

necessidade de ter “retornos mais rápidos”. 

Essa empresária fica por conta de separar tapetes no galpão da família 

(Figura 38) e conta com seis funcionários assalariados para esse trabalho - mão de 

obra que também “ajuda a embalar tapetes; separar retalhos; transportar matérias 

primas até os tecedores e recolher as peças prontas nos domicílios desses 

produtores”. 
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Figura 38 - Galpão da empresa 

  
Fonte: Fotos da autora. 

 

De acordo com Lúcio Mauro, como Tatiane, muitos trabalhadores artesanais 

de Resende Costa aderiram ao MEI para ter maior autonomia e aumentar os seus 

rendimentos. Esse depoimento foi confirmado nas pesquisas realizadas junto ao 

Portal do Empreendedor, a partir dos números crescentes de negócios formalizados 

como micro empreendedimentos nesse município. Conforme se vê no gráfico 1, em 

quatro anos, esses passaram de 02 a 105. 

 

Gráfico 2 - Formalização de micro empreendimentos em Resende Costa 
 

 
Fonte: (PORTAL DO EMPREENDEDOR, 2018)  

 

Lúcio Mauro considera “essa formalização um avanço”, embora saiba “da 

insatisfação dos lojistas da cidade”, os quais “acham que o MEI deu direitos demais 

aos comerciantes nos domicílios que pagam menos impostos e tributos”. Segundo 

esse entrevistado, 
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Muitos empresários lojistas acham que os tecelões têm que produzir 
artesanatos e vender esses artefatos pelo preço que eles querem pagar. Só 
que com o MEI, os produtores conseguem direito de emitir nota fiscal, 
pagam menos impostos, conseguem vender mais barato e têm negociado 
suas mercadorias aos clientes de outros lugares. Esses consumidores estão 
saindo das lojas, descobrindo esse pessoal e comprando com eles. Como 
MEI, o trabalhador artesão tem personalidade jurídica, tudo legalizado e 
consegue linhas de crédito. O artesão pode não ter uma loja, mas, pode 
colocar uma placa na porta da sua casa. Ou seja, muita gente está saindo 
do anonimato. Muitos artesãos, mesmo trabalhando em casa, estão se 
fazendo conhecidos como personalidade jurídica. E isso os lojistas não 
querem. Microempresários estão reclamando dos microempreendedores. 

 

Alcione reforça o depoimento de Lúcio Mauro quando informa sobre a 

frequência da regulamentação de negócios como micro empreendimento em 

Resende Costa, repassado de “mãe para filho”, e que o micro empreendedorismo no 

domicílio tem mais vantagem do que quando praticado no comércio porque fica mais 

encoberto e menos sujeito à fiscalização. Os “comerciantes domiciliares” podem 

elevar os seus rendimentos e ter mais funcionários, sem tantas preocupações com a 

fiscalização do poder público. Por isso, segundo ela, muitos tecedores, mesmo sem 

loja aberta, conseguem comercializar os seus artefatos nos domicílios. 

A partir dos delineamentos dessas histórias, sem ignorar a relação direta 

entre política do micro empreendedorismo individual e reprodução do trabalho 

“terceirizado”, que se expandiu à zona rural, é possível ressaltar a política do micro 

empreendedorismo como mecanismo acionado pelos tecedores para melhorar suas 

condições de rendimento no domicílio e deixarem de se submeter aos poderes do 

capital comercial, na figura dos lojistas. 

Nessa rede de produção e comércio de artesanatos, em que os agentes se 

consideram os principais responsáveis por reinventar ofício de tecer como tradição e 

manter as suas condições econômicas, a regulamentação do trabalho nem sempre 

aparece como condição almejada, como será examinado em seguida. 

 

5.2.5 Repensando direitos do artesão de tradição 

 

A justiça trabalhista costuma ser acionada em Resende Costa por mão de 

obra terceirizada em busca de ter os seus direitos reconhecidos. Essa ocorrência 

ficou explícita nos argumentos de Mateus (membro da ASSETURC), quando este 

informante mencionou que o trabalho “terceirizado” nas dependências da casa do 

comerciante acontece com menos frequência em Resende Costa por causa de 



183 
 

problemas com trabalhadores, que buscaram receber seus direitos na justiça. 

Segundo esse informante, “muitos trabalhadores, insatisfeitos levaram os patrões na 

justiça. Por isso, os tecedores passaram a produzir no próprio domicílio com mais 

frequência. O produtor levam as matérias primas, o tear, e os tecedores fazem para 

eles”. 

A disposição de alguns trabalhadores para lutar em favor de seus direitos 

também foi indicada em depoimentos de duas lojistas da cidade. Apesar de dizer da 

“tranquilidade da turma de Resende Costa”, “acostumada a receber por produção” 

como mão de obra terceirizada, Alcione “procura conhecer a pessoa que contrata 

para trabalhar em sua casa” e “fazer essa seleção a partir de relações de confiança”, 

o que, segundo ela, não é tão difícil “por causa da extensão reduzida desse território 

em que quase todos os moradores se conhecem”. Também, para evitar problemas 

com a justiça do trabalho, Ana busca vender as matérias primas aos tecedores, o 

que parece ter a ver com a necessidade de simular a autonomia desses 

trabalhadores e fazer desaparecer o vínculo entre capital comercial e trabalho 

“terceirizado”. 

A procura da justiça por alguns “terceirizados” tem sido incentivada por 

iniciativas como as de Júlia (ex Assistente Social de Resende Costa) em negociar, 

junto à prefeitura local, a formação de um sindicato dos artesãos nesse município, 

ou seja, um espaço de luta em favor de direitos que beneficiam os trabalhadores que 

mais contribuem com o desenvolvimento do território. Essa proposição não foi 

colocada em prática, segundo a referida informante, porque a administração pública 

“ficou com medo dos lojistas que seriam prejudicados caso fossem tabelados os 

rendimentos dos produtores e lhes fossem concedidos seus direitos trabalhistas”. 

Nesse sentido, explica Júlia: 

 
Porque é daquele jeito... Quem ganha é a minoria como sempre né. O que 
me preocupa é isso. Quem ganha não é o povo daqui. A tecelagem o 
pessoal paga muito pouco. Para enrolar o retalho pagam muito pouco. Tem 
gente que trabalha sério. Consegue tirar bem por semana. Mas, tem gente 
que não consegue. Porque não é uma coisa de hora marcada, não tem 
direitos garantidos. 

 

Mas, em geral, as pessoas parecem não se preocupar com esses direitos, o 

que pode ter a ver com a desconsideração histórica das leis trabalhistas que 

excluem os artesãos; os direitos dos trabalhadores, como um todo, que estão 

tornando-se frágeis; e os artesãos que aprendem com essas ausências a serem os 
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principais protagonistas de suas próprias mobilidades. A frequência com que os 

tecedores resendecostenses conseguem chegar à condição de lojistas e 

comerciantes domiciliares de peças por atacado, mantida pelo trabalho terceirizado, 

desestimula os produtores de lutarem contra essa condição na medida em que, 

como lojistas e comerciantes, também teriam que contratar essa mão de obra. 

A formalização do trabalho do tecedor autônomo por um lojista ou 

comerciante domiciliar também não é interessante para o produtor, porque essa 

formalização poderia implicar em negociação com apenas um agente e reduzir os 

seus rendimentos. Ademais, todos os informantes preferem a segurança da 

tecelagem vinculada à sua permanência ao longo das gerações à segurança de 

outro trabalho formal associada à carteira de trabalho. Ficar no tear significa não 

deixar de trabalhar em casa, não se submeter às exigências de um patrão, não 

aumentar os seus gastos (transporte, vestuário e funcionário para cuidar da casa e 

dos filhos) e não reduzir os seus rendimentos. Além disso, a maioria consegue se 

aposentar como trabalhador rural. 

De toda a forma, ao buscar sua resistência no capitalismo (condição 

necessária para a reinvenção da tradição), o artesão resendecostense contribui para 

enfraquecer a associação legal dos artesãos, que vai ser acionada como mecanismo 

de mobilidade em favor do mercado massivo de peças artesanais, fragilizando as 

dinâmicas que reproduzem mestres e artífices qualificados. 

A vinculação entre comércio por atacado e terceirização do trabalho, apesar 

de ser uma “forma de exploração”, aparece como condição de crescimento da 

cidade por todos, inclusive, por quem não está envolvido nessa cadeia. Segundo 

Jair, “mesmo sem agricultura, agropecuária, firma e indústria, Resende Costa 

cresceu muito por causa dos atravessadores”. O asfalto chegou à cidade, e 

empregos e rendas de muitas famílias são gerados por esse setor; muitas casas são 

boas; o correio se transformou em uma potência (muitos caminhões e malotes 

carregando cargas); as coisas melhoraram e muitas famílias estão deixando de 

trabalhar no meio rural. Conforme destaca o informante: “por causa do comércio por 

atacado (condicionado à terceirização), as coisas estão melhorando e outros 

municípios vizinhos como São Tiago e Entre Rios ficaram para trás”. 

A dinâmica do trabalho artesanal domiciliar assumiu, neste capítulo, a forma 

de rede (constituída por conexões, fluxos e movimentos que extrapolam as fronteiras 

do local) para realçar o quanto pode ser arriscado querer paralisar o trabalhador 
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artesão, sempre na condição de subordinado. Nessa análise, a superação de 

condições de subsistência vai ser mobilizada pelos próprios trabalhadores e a 

empresarização aparece muito mais condicionada às fragilidades do sistema 

capitalista do que ao seu poder de impor ideologias neoliberais. Na medida em que 

o empreendedorismo individual que potencializa esse segmento esta muito mais 

associado às estratégias dos agentes em ter que reinventar condições de vida e 

trabalho. Além do mais, nessa rede de circulação de poderes, em grande medida 

articulados por objetos, a própria fronteira entre trabalho e capital comercial se 

desestabiliza em decorrência das performances do artesão e do comerciante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





187 
 

6 EMPREENDEDORISMO INDIVIDUAL, MASSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO 

ARTESANAL E A PATRIMONIALIZAÇÃO DA TRADIÇÃO 

 

Este capítulo discorrerá sobre as fragilidades da associação legal de artesãos 

resendecostenses como decorrência das mobilidades dos agentes na rede de 

produção e comércio de artesanatos, em favor de manter o comércio a atacado 

também no domicílio. Ademais, ao atender o mercado de massa, os lojistas, 

comerciantes domiciliares e produtores faturam em milhares de peças, às vezes, 

menos do que em uma peça personalizada. Privam o artesão de exercitar a sua 

inventividade e experimentar essa importante condição de se tornar um artífice, e 

desqualificam o seu trabalho, que passou a valer menos em cada hora. Por causa 

desses direcionamentos da cadeia resendecostense, o registro do ofício de tecer 

como bem cultural imaterial convive lado a lado com a massificação da produção 

artesanal. Nessa relação, entre massificação e patrimonialização, é preciso 

considerar a interação entre agentes humanos e objetos para indicar os limites da 

conexão entre antigo e moderno, ou seja, até que ponto as inovações são permitidas 

para manter a tradição. Mas, além de constatar esse nó na rede de produção e 

comércio de artesanatos, foram consideradas, nesse conjunto diverso de projetos 

individuais, estratégias que têm sido acionadas para manter a criação de 

artesanatos personalizados. 

 

6.1 Entre a associação e o micro empreendimento 

 

A ASARC foi criada por artesãs da Associação das Tecelãs de São Geraldo32, 

quando essas trabalhadoras saíram da comunidade rural dos Pintos para morar em 

Resende Costa. Esse empreendimento foi iniciado em 1993, mediante apoio do 

poder público local. A Associação tem como objetivo, oportunizar os artesãos de 

exporem suas peças em estabelecimento comercial e venderem suas mercadorias a 

atacado; reduzirem os custos de produção a partir da compra conjunta de matérias 

primas; e exporem artefatos têxteis em feiras organizadas em outras localidades. 

Na loja da ASARC (avenida de acesso a Resende Costa), as mercadorias são 

agrupadas nas prateleiras por tipo de peça (por exemplo, tapetinhos, colchas) 

                                                           
32 Criada na comunidade dos Pintos a partir de uma parceria com a Empresa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural do Estado Minas Gerais (EMATER/MG). 
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identificada por códigos (número de cada associado) descritos na etiqueta de 

conservação desses artefatos (Figura 39). 

 

Figura 39 - Etiqueta de conservação dos artesanatos expostos na ASARC 

 
Fonte: Foto da autora. 

 

Esse sistema de distribuição das mercadorias estava sendo colocado em 

prática para melhor atender os consumidores (na medida em que os artesanatos são 

agrupados por tipos), bem como para evitar que os clientes comprassem 

diretamente dos produtores (na medida em que os tecedores são identificados por 

códigos e não por nomes) e deixassem de comprar na ASARC, beneficiando, assim, 

a todos os membros. Ademais, quando as peças feitas por produtores diferentes são 

misturadas, os turistas têm mais dificuldade de perceber diferenças de qualidade e 

todos os códigos são vendidos. Os consumidores de outras localidades que 

compram artesanatos com frequência na ASARC para revendê-los ficam mais 

atentos à relação códigos e qualidade das peças. Esses compradores, segundo 

Cimara (Funcionária da Associação), representam a maior parte das vendas nessa 

loja. Nas palavras dessa informante, “a gente manda a mercadoria por código, mas 

o cliente percebe a qualidade, por exemplo, do código 43 e ele praticamente anota 

na agenda dele para pedir sempre o 43”. 

Apesar de criada como projeto coletivo, a ASARC tem sido acionada para 

servir aos interesses de certos associados - para expandir o comércio no domicílio e 

se chegar à condição de atravessador. Essas mobilidades aparecem nos 

depoimentos de Vitória (lojista de artesanatos na cidade) e mais detalhadamente no 

de Gabriela. 
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Vitória nasceu em 1977 e cresceu observando o trabalho da sua mãe no tear. 

Começou a praticar esse ofício aos 11 anos, quando teve que dividir tempo da 

tecelagem com a escola, já que estudava no período da manhã e tecia à tarde, na 

casa de lojistas da cidade. Quando se casou, buscou conciliar a produção por conta 

própria, iniciada aos 13 anos, com o emprego de meio período na ASARC. Com 

essa experiência, Vitória conseguiu clientes fixos, que compravam grandes 

quantidades de peças por atacado, e deixou de ser “tecedeira autônoma” para abrir 

a sua própria loja na entrada da cidade. Isso e a insatisfação dos membros da 

ASARC a fez deixar a associação. 

Gabriela nasceu em 1958 no povoado de Ribeirão e se mudou com cinco 

anos para Resende Costa com os avós. Cresceu vendo a sua mãe tecer e começou 

a praticar esse ofício com mais dedicação a partir de 1967, quando completou nove 

anos. A partir dessa idade, urdia e entrelaçava no tear os retalhos e os fios que eram 

comprados de uma fábrica de Juiz de Fora (plumas de algodão que soltavam dos 

teares elétricos). Conforme Gabriela, as colchas produzidas pela sua avó eram 

trocadas por alimentos com comerciantes de Resende Costa, e vendidas para 

quatro pessoas dessa cidade, que revendiam esses artesanatos aos compradores 

de outras localidades (peças que às vezes chegavam diretamente a esses 

consumidores pelos tropeiros). Em 1972, ela mesma passou a negociar suas peças 

com os clientes e, a partir de 1989, começou a tecer, também, para a primeira loja 

(Nhá Chica) inaugurada em Resende Costa. 

Gabriela sempre preferiu produzir por conta própria com as suas matérias 

primas para, em seguida, colocar preço nas mercadorias, por causa da 

“desvalorização do trabalho dos artesãos” na cidade. Faz questão de planejar e 

contabilizar os custos da “sua cadeia produtiva” para controlar o seu lucro e não 

deixar de receber o valor justo pelo seu trabalho. Por isso, mantém os preços dos 

seus produtos para negociar com lojistas tanto da cidade quanto de outros lugares. 

Nesse sentido, Gabriela explica: 

 
O meu preço é único. Eu não vendo a mesma peça a R$22,00 para 
comerciantes de fora e a R$18,00 para lojistas da cidade”. Semana passada 
um cara vendeu uma loja aqui. Me perguntou o preço do jogo. À vista 
R$22,0 e à prazo R$24,0 a R$25,00. Ele disse que para ele não dava 
porque ele comprava a R$18,00, mas, acabou levando 20 jogos mesmo eu 
não tendo reduzido o preço. Ele pegou por causa da mercadoria, por causa 
do trabalho. 
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Na visão de Gabriela, os “terceirizados” trabalham para aumentar os lucros 

dos “atravessadores” e continuam nessa condição porque não fazem os cálculos da 

produção e não controlam os seus custos (vendem as suas peças por qualquer 

preço e gastam esse dinheiro antes mesmo de pagar as matérias primas). Por isso, 

sua mãe lhe ensinou sobre a necessidade de pagar primeiro as matérias primas 

para somente depois retirar o lucro. Gabriela lembra:  

 
A minha mãe sempre me ensinou desse jeito. Você compra uma matéria 
prima para trabalhar, você tem que pagar esse material primeiro. Depois da 
matéria prima você joga o que sobrar. Deu lucro deu, não deu você sabe se 
vai poder gastar ou não. Uma pessoa faz 100 tapetinhos. Se alguém 
oferecer R$200 reais nos tapetinhos, ele aceita por causa do dinheiro. Acha 
que é muito. Pega os R$200,0 para gastar com roupa, gastar aqui, gastar 
ali. Aí o dinheiro não vai dar para cobrir a matéria prima. Eles não fazem o 
cálculo. 

 

Mesmo sem modificar o seu preço, Gabriela consegue vender das suas 

mercadorias a muitos lojistas da cidade devido à qualidade da sua produção 

realizada por mão de obra qualificada, que ela faz questão de selecionar. Conforme 

Gabriela, “não adianta trabalhar com matéria prima de qualidade quando quem 

produz não tem capacitação”. A informante contou sobre uma cliente de Brasília que 

se arrependeu de comprar “mais barato” de outra pessoa de Resende Costa e quis 

devolver todas as peças, porque essas mercadorias ficaram cinco meses paradas 

na prateleira da sua loja. 

Apesar de nunca ter trabalhado como “terceirizada”, precisou contratar essa 

mão de obra quando começou a negociar grandes quantidades de peças no 

domicílio. Gabriela mantém o seu estoque a partir do trabalho de 10 tecedores que 

produzem em suas próprias casas e/ou no seu galpão. Para otimizar essa 

tecelagem, ela conta com outros trabalhadores domiciliares para enrolar retalhos no 

formato de “bolas” e/ou fazer acabamento das peças. 

A comerciante filiou-se à ASARC para ter acesso a um CNPJ e conseguir, no 

domicílio, emitir nota fiscal; vender peças a atacado aos comerciantes de outras 

localidades; e afixar etiquetas de conservação em suas peças. Além disso, por meio 

desse envolvimento, aprimorou seus conhecimentos sobre planejamento e controle 

da produção, adquirido com a sua experiência de vida e trabalho. Ela procura 

participar dos cursos de capacitação oferecidos pela ASARC porque “qualquer 

negócio precisa ser gerenciado”. Sabe que nem todos os conhecimentos aprendidos 

são aplicados na prática, mas “procura fazer o máximo de controles possíveis”. 
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Contou, com orgulho, sobre o seu treinamento via “CENTROCAP/Mãos de Minas” e 

“Instituto de Qualidade Sustentável (IQS)”, onde conseguiu os selos de qualidade 

verde e amarelo (Figura 40). 

 

Figura 40 - Certificados de cursos de capacitação 

  
Fonte: Fotos da autora. 

 

Para participar da ASARC e ter esses direitos, Gabriela e outros 17 membros 

dividem as despesas dessa organização. Esses associados pagam uma taxa de 

R$75,00 e deixam 13% (7% para mensalidade, 1% para o fundo de caixa e mais 5% 

da venda à vista) do valor de cada artesanato para cobrir os gastos da loja. Gabriela 

vende na ASARC a R$6,25 um tapete, que custa R$5,50 em sua casa, para 

conseguir faturar nessa peça em torno de R$5,43, sem prejuízos. 

Considera a ASARC “uma benção ao seu negócio”, mas deixou o grupo 

quando se desentendeu com os associados durante um processo de compra 

conjunta de linhas para a produção de “teias”, por causa da “diversidade de opiniões 

sobre quem iria fabricar essas bobinas”. Retornou a essa corporação quando os 

associados optaram por não realizar mais essa aquisição coletiva, mas 

principalmente para continuar contando com CNPJ da ASARC, e porque essa 

organização passou a funcionar em um ponto comercial localizado na entrada da 

cidade. Gabriela prefere vender as suas peças em casa para elevar o seu 

faturamento, mas considera importante expor seus artesanatos em uma avenida de 

grande potencial para o comércio, para tornar-se mais conhecida e aumentar a sua 

clientela. Segundo essa informante, embora as mercadorias de cada associado 

sejam identificadas por códigos, e não pelos nomes dos artesãos, para não 

privilegiar ninguém, os clientes acabam descobrindo de quem são as peças. 
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Por causa dessa participação, teve o seu trabalho ainda mais reconhecido na 

cidade e foi escolhida para participar em matérias que foram ao ar no programa da 

Ana Maria Braga (Rede Globo) e publicada na Revista Cláudia (Figura 41), o que 

aumentou ainda mais a sua popularidade. 

 

Figura 41 - Publicação da tecelagem resendecostense na Revista Cláudia 

    

Fonte: Fotos da autora. 

 

Essas participações na ASARC, enquanto importante mecanismo para 

mobilizar estratégias favoráveis aos negócios individuais, informam sobre as 

perspicácias do comerciante domiciliar em favor de melhorar as suas condições de 

trabalho, mas também esclarecem o porquê do pouco envolvimento desses 

trabalhadores, em geral, com a associação. Por exemplo, Antônio acredita que essa 

organização começou muito bem, mas depois de um tempo deixou de ser vantajosa 

porque alguns membros são mais favorecidos e têm mais chances de vender os 

seus produtos do que outros associados. Segundo esse informante, “não compensa 

muito porque apenas alguns associados conseguem vender os seus produtos e 

fazer contatos com clientes de fora e, por isso, optou por trabalhar de forma mais 

independente”. Além disso, menciona a concorrência intensa vinculada ao direito 

dos artesãos exporem os mesmos produtos na loja da associação. 

Os argumentos desse informante foram reforçados por Cimara (funcionária da 

ASARC), quando esta entrevistada atribuiu a fragilidade da ASARC ao desinteresse 

da prefeitura em apoiar essa associação e fazer reduzir os custos dessa 

participação, mas também, à concorrência entre os próprios membros. 
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Principalmente, por causa da variação dos preços de uma mesma peça produzida 

por tecedores diferentes. 

A participação na ASARC também pareceu não ser interessante porque essa 

associação deixou de reduzir custos de produção, quando outro empresário dessa 

rua investiu na compra de grandes quantidades de fios para ofertar essa matéria 

prima com menor preço. Além disso, por causa de um “cartel” formado nessa cadeia 

artesanal, os agentes desse mercado acabam tendo que comprar fios e retalhos de 

fornecedores da cidade. 

Por isso, muitos tecedores preferem vender os seus artesanatos aos lojistas 

do município, e receberem na hora por essas mercadorias, a deixarem essas peças 

na ASARC, a partir de contrato de consignação, e ter que esperar a venda desses 

artefatos para ter acesso ao dinheiro. E porque a maioria dos tecedores que deixam 

peças na ASARC também vendem mercadorias a outras lojas, a associação não 

reduz tanto o preço de suas peças para não prejudicar a negociação entre artesãos 

e outros lojistas da cidade. Devido ao pouco envolvimento dos membros, as 

reuniões planejadas para acontecer na segunda semana de cada mês passam a ser 

organizadas apenas para resolver assuntos pendentes. 

Os depoimentos apresentados fragilizam argumentos de Gabriela, que atribui 

a pouca participação na ASARC ao “desinteresse das pessoas em enfiar a mão no 

bolso para ajudar a pagar as coisas”. Quando presidia a ASARC, ela segurava os 

pagamentos dos associados para obrigá-los a participar das reuniões, 

principalmente quando tinham que discutir e votar pautas importantes. 

Nessa direção está a fala de Lúcio Mauro (funcionário da prefeitura do setor 

de projetos da prefeitura do município), que também foi presidente da ASARC e 

lembrou com alegria e saudosismo dos resultados positivos alcançados por essa 

associação. Contou da participação dos membros dessa organização em várias 

feiras que renderam muitos contatos e negociações rentáveis; da economia que os 

artesãos conseguiram quando compravam “caminhões fechados de linhas e fios que 

eram vendidos a preço de custo”; e do carro próprio que o grupo ganhou para ir às 

feiras. Em seguida, informou que, apesar de a ASARC ter funcionado muito bem e 

dado muito certo no início, foi se enfraquecendo “por falta de organização, 

comprometimento e interesse dos artesãos que não vestem a camisa da 

associação”. Isto, para esse informante, relaciona-se com a “ausência de cultura 

cooperativista e associativista em Resende Costa e toda região de Minas Gerais”. 
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Contraditoriamente a essas argumentações, buscou-se vincular a fragilidade 

da ASARC (como projeto coletivo) à dinâmica das redes de produção e comércio 

artesanal resendecostense reinventadas em expressões do capitalismo industrial e 

mobilizadas por empreendedores que aprenderam que, trabalhando sozinhos em 

seus domicílios, podiam modificar suas próprias condições de trabalho e vida. De 

qualquer maneira, com vistas a negociar artesanatos a atacado, esses trabalhadores 

estavam concorrendo com objetivos da ASARC e fragilizando essa associação legal, 

bem como contribuindo para manter a desvalorização do trabalho manual. 

 

6.2 Entre a massificação e a patrimonialização 

 

Segundo Sennett (2012, p. 30-50), um artífice seria o trabalhador dedicado, 

com “liberdade de experimentar” a produção manual e “colocar a mão na massa”; 

melhor pensar “na materialidade” do seu trabalho; e aperfeiçoar continuamente as 

suas habilidades e a qualidade do que produz. Nesse sentido, considera o artesão 

de tradição um artífice na medida em que esse trabalhador cria, produz e repassa 

conhecimentos entre as gerações. O referido autor procurou justificar esses 

argumentos com as hierarquias nas guildas medievais da Idade Média. Contexto em 

que identifica o “mestre” como artífice com maior autoridade, por causa da sua 

capacidade de criar “conhecimentos”, que “tornava hábito com o tempo de prática”. 

Esse aprendizado lento e qualificado equivalia a “uma carreira construída ao longo 

da vida do mestre”. O Artífice possuía um compromisso legal e religioso de ensinar 

os seus “aprendizes” que, entregues pelos seus pais, tinham que assumir o 

compromisso de obedecer e guardar os segredos que lhes foram repassados 

(SENNETT, 2012, p. 93; 295).  

O autor, acima citado, concorda com os antropólogos sobre o fato de que a 

qualificação pela sociabilidade tende a permanecer entre trabalhadores das 

sociedades tradicionais. Isto por causa da incidência nesses territórios, de rituais 

cívicos e religiosos, que fortalecem vínculos entre os moradores do local e, 

consequentemente, o compartilhamento de habilidades e conhecimentos. Esses 

esforços coletivos permitem praticar o trabalho em sua totalidade, ou seja, conhecê-

lo bem, intervir com segurança para solucionar os seus problemas e transferir 

habilidades para outros trabalhadores (SENNETT, 2012, p. 274-277). Mas de 

maneira mais abrangente do que esses estudiosos, reconhece que nas sociedades 
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modernas, também são encontrados artífices. Em menor incidência, devido ao 

domínio da máquina no século XIX, a partir do “iluminismo materialista” que 

valorizou a razão em detrimento dos conhecimentos práticos e das tradições, 

considerados irracionais (SENNETT, 2012, p.100-107). 

A lógica coletiva que garante o “bom trabalho” pela transferência de 

habilidades vai ser fragilizado e comprometido pela lógica do mercado e da 

competição (SENNETT, 2012), principalmente porque, nesse contexto de grande 

concorrência, os interesses particulares vão ser priorizados. A transferência de 

habilidades deixa de ser valorizada para se tornar condição de fragilidade no 

mercado “de todos contra todos”. 

Em Resende Costa, os conhecimentos da tecelagem não deixam de ser 

repassados, mas com o propósito principal de tornar disponíveis mais trabalhadores 

manuais para garantir a produção massiva de artesanatos e isso  tem desqualificado 

as condições de trabalho dessa mão de obra e piorado os seus rendimentos. 

Fabíola  (filha da Gabriela) queixou-se do fato de os lojistas e comerciantes 

domiciliares de artesanatos terem como foco a quantidade vendida. Segundo essa 

informante, alguns desses agentes “vendem a balde”, mas ela prefere levar em 

conta os seus custos e lucros para vender o valor justo. De acordo com ela, os 

comerciantes que praticam os menores preços têm que vender muito mais peças 

para faturar o que ela consegue em uma peça e exigir mais trabalho desvalorizado. 

Para justificar o aumento do valor das peças que vende, ela oferece artefatos de 

qualidade e diferenciados. Por isso, prefere vender as suas mercadorias diretamente 

aos clientes de outros municípios, para que ninguém as copie. 

Nesse mercado de muita concorrência, em que a redução de custos, 

principalmente da produção, aparece como condição para elevar o número de 

clientes que compram por atacado, o comércio de peças industriais junto às 

artesanais aparece dividindo opiniões. 

A incidência de produtos industriais, que não foram observados nas 

prateleiras das lojas, foi comentada espontaneamente por Alcione, quando se falou 

sobre a tradição de tecer no município. Essa informante não é favorável à introdução 

de mercadorias industrializadas nesse mercado de tradição artesanal; mas teve que 

ofertá-las em sua loja, contra a vontade do seu esposo, para negociar com 

comerciantes de outras localidades que compram muitas peças para revender. Na 

fala de Alcione, 



196 
 

Você entendeu. Falei com ele, a gente tá pagando contador, paga a 
despesa tudo que vem da loja, pra tudo aqui você tem que pagar. Aí eu falei 
com ele, a gente pagando e com a loja aberta e só com a nossa 
mercadoria, vamos começa a pô outras mercadorias que não seja nossa. 
Lógico que se eu pudesse fabricar tudo seria melhor, mas, a gente não tem 
condição de manter tanto tear pra fabricar tudo. Aí ele falou, então tá. Aí 
devagar a gente foi comprando. Eu fui comprando mercadoria, trazendo 
mercadoria pra cá. Aí ele reclamava. Quando que ele vê eu já punha e ele 
nem dava notícia. Fui aumentando a mercadoria, além da minha. Porque 
hoje eu tenho mercadoria até industrial. Pra turista você não vende, eu 
vendo pra lojista. Mas, pra turista muito pouco. Peças mais baratas, coisas 
diferentes. 

 

A partir dessa entrevista, buscou-se trazer essa questão para a conversa com 

os outros informantes. A maioria dos lojistas da cidade reconhece com muita 

tranquilidade que o mercado está sendo invadido por produtos chineses e peças 

falsificadas, embora pareça não se importar. Antônio e Luísa são contrários a essa 

prática por causa dos padrões diferenciados de qualidade das mercadorias feitas à 

mão.  

A partir destas questões, os informantes observam: 

 
Você vê, dentro da minha loja nada é industrializado... Nas outras lojas, 
muitas coisas são industrializadas. Tudo industrializado. Aquilo vem de fora. 
Você vê loja inteirinha aí, 70% é industrializado, vem de fora. Tem placa 
dizendo, “feito aqui”! Não, não, não(Antônio, comerciante lojista). 

 
Eu acho um absurdo. Aqui na frente você vê as lojas de artesanato. Na 
casa os tecedores. Mas, se você der uma volta, no fundo você vê uns 
galpões gigantes. Tudo fábrica de tear industrial. Se vende uma colcha 
dessa a R$30,00, como vai vender uma de R$150,0? O brasileiro não tem 
essa cultura de dar valor o feito à mão. Poucos. Ainda mais com a crise. Vai 
diminuindo. O povo não quer pagar caro. Quer ter uma cortina bonita do 
mesmo jeito da outra. Não dá valor ao que é feito na mão (Luísa). 

 

A introdução de mercadorias industriais pareceu não gerar tanta polêmica 

entre os tecedores e demais trabalhadores dessa cadeia artesanal, principalmente 

porque os produtos manuais são os mais procurados e os artesãos não deixam de 

vender as peças que produzem. Essa insatisfação pareceu aumentar quando alguns 

lojistas compraram tear elétrico para produzirem esses artefatos na cidade. Ana, 

como dona de um desses equipamentos, contou, sem nenhum receio, sobre o 

processo de produção industrial, mas não permitiu conhecer esse equipamento 

porque “ainda não estava sendo exposto às visitações”. De qualquer maneira 

mostrou a semelhança de dois produtos, um produzido manualmente e o outro 

fabricado no tear industrial (Figura 42). 
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Figura 42 - Mercadoria artesanal e industrial 

  

Fonte: Fotos da autora. 

 

De acordo com Ana, ela não tinha a intenção de acabar com a produção 

manual, como muitas “pessoas maldosas da cidade” estavam dizendo. Mesmo 

porque os produtos industriais já eram trazidos de fora. Essa lojista tem interesse de 

produzir industrialmente “mantas e jogos americanos” para reduzir os custos desses 

produtos, mas também por causa da dificuldade de conseguir mão de obra 

terceirizada na cidade. Além disso, acredita que a produção manual nunca acaba. 

porque sempre tem alguém disposto a pagar por esses artefatos e a produção 

industrial em maior proporção aumenta, em muito, o trabalho de amarrar os tapetes. 

Assim, Ana explica: 

 
Nós trouxemos o tear elétrico para cá. Não quero acabar com a produção 
manual. Tem algumas peças em Resende Costa que já são feitas no tear 
industrial e eu quis trazer mão de obra para acabar com a produção manual. 
Tem algumas peças em Resende, mas não quero terminar nunca com mão 
de obra. Tem loja que já tem os produtos industriais. Eu trouxe para fazer a 
parte de mantas e jogos americanos. Depois que eu coloquei isso, já gerei 
umas 30 pessoas trabalhando para dar nozinhos. Só que tem gente 
maldoso na cidade falando que eu quero terminar com o tear manual. De 
jeito nenhum. Eu tenho a parte manual de produção de jogos americanos. 
Mas, só que agente está tendo dificuldades em mão de obra. E uma coisa 
que eu fazia fora da cidade, que eu posso fazer dentro da minha cidade e 
trazer o emprego para cá, porque não? Então é essa visão que eu tive. Eu 
acho que o nosso artesanato nunca vai acabar. Sempre tem alguém 
disposto. Mas, para isso. E hoje com a globalização. A vantagem do tear 
industrial é na quantidade. Nós estamos começando e acompanhando 
muito porque depende de um técnico. Em tear elétrico a pessoa consegue 
tecer 200 jogos americanos por dia. No manual, umas 30 e 40 peças por 
dia. 

 

O investimento de Ana na aquisição de um tear elétrico foi motivado pela 

abertura, em Resende Costa, de uma empresa que vende peças de uma indústria 

de Borda da Mata, Sul de Minas (Figura 43). De acordo com Márcio (gerente dessa 
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empresa), os donos desse empreendimento são pernambucanos e, inicialmente, 

viajavam até Resende Costa para mostrar os seus produtos nas lojas desse 

município. Segundo esse informante resendecostense, que foi contratado em 2007, 

tais representantes abriram o galpão na cidade por causa da grande procura dessas 

peças. Sobre essa empresa, passada de pai para filho em Resende Costa, Jair 

(comerciante de roupas da cidade) e os outros informantes acreditam que está se 

transformando em “potência imensa”. 

 

Figura 43 - Empresa de artesanatos industriais de Borda da Mata, Sul de Minas 

 
Fonte: Foto da autora. 

 

De acordo com Márcio, a mistura de “artesanatos industriais” aos artefatos 

manuais nos comércios do município mantém a cadeia produtiva desse lugar porque 

a produção manual já não dá conta de atender o comércio de peças vendidas a 

atacado aos “atravessadores de fora”. Ainda, segundo esse informante, ao aumentar 

o número de artesanatos nos comércios, a empresa de produtos de Borda da Mata 

contribui para “elevar os rendimentos desse mercado e o patamar da cidade”, que 

somente por essa via, chegou ao nível em que se encontra. Para não prejudicar os 

atravessadores (donos de loja e comerciantes domiciliares), essa empresa tenta 

repassar as suas mercadorias apenas a esses agentes da cidade e não os 

consumidores de outras cidades. 

 
Não sei se você andou aqui. São muitas lojas. O tear manual não daria 
conta de chamar atenção tantas pessoas. E atender o atacado. Nós somos 
o atacado do atacado. As lojas vendem por atacado. Aqui a gente fornece 
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para atacadistas. Não era esse local. A gente só vende para pessoas de 
outros lugares por indicação. A não ser algum lojista que descobre. A gente 
faz de tudo para atender apenas o pessoal daqui. Um contrato feito por 
palavra. Mas com os meios de comunicação, as pessoas têm chegado 
muito a Borda da Mata. Onde está a empresa, a tecelagem. Um mundo de 
tear industrial. Você deve ter ouvido falar que acabamos com o artesanal. 
Acho até o contrário. Que mantêm. Se fosse só o artesanal não manteria o 
patamar que está. O tanto de dinheiro que corre na cidade. 

 

Na perspectiva de Márcio, o maior responsável pela introdução dos 

“artesanatos industriais” é o capitalismo, que incentiva a “busca incessante por lucro” 

e oferece, em todos os setores, menos espaço ao artesanal na medida em que o 

industrial pode ser repassado com menores custos. No entanto, o informante não 

acredita que o trabalho manual pode acabar em Resende Costa e, inclusive, informa 

que a venda de “tapetes de retalhos aumentou muito desde a entrada dessa 

empresa na cidade”. 

Como Márcio, a maioria dos informantes não acha que a produção de 

artefatos em teares de madeira vai deixar de ser praticada, porque os artesanatos 

feitos com retalhos não podem ser produzidos no tear elétrico e por causa do valor 

simbólico dessas peças que são as mais procuradas. Apenas Luísa (lojista de 

artesanatos na cidade) acredita que o ofício pode acabar um dia, mas buscou 

modificar essa condição quando propôs vender apenas peças “feitas à mão”, e tem 

conseguido excelentes retornos com esse investimento. 

A iniciativa dos lojistas de investirem na aquisição de teares elétricos e 

misturar artefatos industriais e artesanatos manuais parece corresponder às 

expectativas dos consumidores de outros lugares que compram essas peças para 

revende-las. Isso ficou claro na conversa informal com os proprietários de uma 

empresa de São Paulo que revendem artesanatos de Resende Costa há 12 anos. 

Esses empresários começaram comercializando sacos alvejados, porque tinham 

interesse em faturar com as vendas por atacado (grandes quantidades de produtos), 

sem precisar dispor de elevados investimentos. Introduziram artesanatos nessa 

sacaria para atender demandas dos consumidores que, “além do pano de chão, 

procuravam pelo tapetinho e pela passadeira”. Esses empresários que compram, 

semanalmente, grandes quantidades de artesanatos resendecostenses por telefone 

e aplicativo WhatsApp, sabem da existência dos teares elétricos em Resende Costa 

e aprenderam a distinguir os produtos feitos nesse tear e no equipamento manual. 

Mas, não são contrários à introdução de teares elétricos, por causa das melhores 
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condições do trabalho (menor incidência de dor nas costas, nas pernas e nos 

braços) nesse equipamento e do preço mais reduzido das peças. Principalmente, 

porque são proprietários de uma loja que prioriza preço e outra que prioriza 

qualidade e estética. Também porque a maioria dos seus clientes não consegue 

distinguir produtos feitos em teares manuais daqueles feitos em teares elétricos. O 

mais importante para esses empresários era comprar em Resende Costa peças 

feitas de matéria prima natural (algodão, taboa, sisal) e de reuso (reaproveitamento 

de malha). No entanto, não deixam de comprar artefatos feitos em teares de 

madeira porque existem clientes que pagam por trabalho manual. 

De qualquer maneira, apesar de a maioria dos agentes da cadeia da 

tecelagem não acreditar na substituição do tear manual pelo industrial, muitos se 

preocupam com impactos negativos dessa prática. Raiane reconhece que já 

repassou, aos consumidores, peças produzidas em teares elétricos para atender 

algumas encomendas, mas tem preocupação com a má qualidade desses produtos 

“que encolhem, desbotam e acabam muito rápido”, o que pode deixar os clientes 

insatisfeitos e desanimados de comprar artesanatos de Resende Costa. Ela contou 

sobre uma de suas clientes que ficou muito indignada quando entrou em uma loja da 

cidade que expunha grandes quantidades de mercadorias industriais. Na fala da 

entrevistada, 

 
Uma das minhas clientes queria guardanapo, mas como eu não tinha ela foi 
comprar na loja da Ana, mas voltou decepcionada porque só tinha peças 
industriais. Ela me disse que estava procurando guardanapo e não queria 
guardanapo industrial. Eu tive que comprar para ela, em um tal de Nino que 
tem uma loja e produz artesanato manual, de tear e tear mesmo. 

 

Para Lavínia (tecedeira autônoma), as máquinas que produzem grandes 

quantidades em pouco tempo dispensam os artesãos. Por isso, essa informante 

entende que os comerciantes não pensam no “ganha pão” de muitos trabalhadores 

que dependem da tecelagem manual. “Querem dinheiro e não o bem da 

humanidade”. 

Apesar de Alcione ter falado com muita tranquilidade sobre a necessidade de 

misturar peças industriais às manuais para praticar o comércio por atacado, acredita 

que a produção artesanal está perdendo valor de comércio para o tear elétrico, que 

produz três a cinco vezes mais peças. 
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Lúcio Mauro acredita que essa cadeia “perdeu muito” porque os comerciantes 

estão deixando de “valorizar a tradição de tecer em teares manuais para importar 

produtos mais baratos do nordeste e da China” e atender o fluxo crescente de 

lojistas de outras localidades em Resende Costa, que compram “gato por lebre” para 

revender. Segundo esse informante, o comércio de produtos industriais era o 

principal entrave para o registro do ofício de tecer como bem imaterial que “não pode 

ter sofrido alteração”. Principalmente porque “o registro precisa ser acompanhado de 

fiscalização”. Nesse sentido, Lúcio Mauro relata: 

 
O artesanato resendecostense perdeu muito. Ainda é o carro chefe, mas, a 
influência externa, ou seja, deixou de valorizar o que é nosso e competimos 
hoje com muitos produtos industrializados, muita coisa do nordeste e até 
produtos da China. Por que muita gente que vem até Resende Costa não 
vem pela história e sim pelo preço e produzir manualmente. Hoje quem 
mais frequenta são pessoas que estão buscando produtos para revenda. 
Aumentou muito o número de turistas. Antigamente, você quase não via um 
ônibus de turismo e hoje todo o dia tem. Tem fim de semana que é cinco, 
seis. O pessoal vem mesmo. Vem para fazer compra e muitos pela história. 
Mas, ainda, o que segura são as pessoas que compram para revender. E 
aí, o industrializado se sobressai pelo preço. E muita gente compra gado 
por lebre. 

 

Luan (chefe do Setor de Patrimônio) considera a industrialização um 

agravante, mas foi exatamente com a intenção de não deixar acabar a tecelagem 

manual como tradição de Resende Costa e receber uma verba por meio da lei Robin 

Hood33 que a prefeitura se mobilizou para finalizar, em 2017, o dossiê de solicitação 

                                                           
33 A Constituição Federal no artigo 158 estabelece as regras da distribuição do Imposto Sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e de 10% do IPI entre os membros da 
federação. Do total do valor arrecadado, 25% pertence aos municípios (inciso IV), devendo ser 
repassado no mínimo, três quartos proporcionalmente ao Valor Adicionado Fiscal (VAF) e, o 
restante, como dispuser a lei estadual. Minas Gerais, conforme competência dada, estabeleceu no 
Decreto-Lei nº 32.771, de julho de 1991, que a distribuição da cota-parte do ICMS dos municípios 
observaria três critérios: o Valor Adicionado Fiscal, os Municípios Mineradores e Compensação 
Financeira por Desmembramento de Distrito. A distribuição do ICMS realizada com base nestes 
critérios demonstrava um alto grau de concentração de recursos nos municípios mais 
desenvolvidos e mais ativos economicamente, e consequentemente, possuidores do maior volume 
de VAF. Diante desse diagnóstico pouco favorável para os municípios mais pobres e que 
apresentavam atividade econômica inexpressiva, foi publicada em 28 de dezembro de 1995 a Lei nº 
12.040, ou Lei Robin Hood. Esta indicava novos critérios para a distribuição da cota-parte do ICMS 
dos municípios, visando descentralizar a distribuição da cota-parte do ICMS dos municípios, 
desconcentrar renda e transferir recursos para regiões mais pobres; incentivar a aplicação de 
recursos municipais nas áreas sociais; induzir os municípios a aumentarem sua arrecadação e a 
utilizarem com mais eficiência os recursos arrecadados, e, por fim, criar uma parceria entre estado 
e municípios, tendo como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população destas regiões. 
Assim, os novos critérios introduziram outras variáveis que modificaram a metodologia de cálculo 
usada (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2010). 
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de registro34 desse ofício junto ao IEPHA (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico 

e Artístico de Minas Gerais) (Figura 44). 

 

Figura 44 - Dossiê de registro da tecelagem artesanal como bem cultural 
imaterial 

 
Fonte: Foto da autora. 

 

Por meio desse documento, a prefeitura fez compromisso com os Institutos de 

Patrimônio (IPHAN e IEPHA) de salvaguardar a tecelagem como bem imaterial. 

Segundo Luan, nesse documento (Anexo B) foram descritas as medidas de 

valorização para salvaguardar o patrimônio imaterial, especificadas as ações 

(consolidação de parceria e ajuda mútua entre a prefeitura, ASSETURC e ASARC; 

trabalho de educação patrimonial nas escolas para levar o tear a elas; realização de 

novo senso para análise quantitativa da tecelagem; realização de oficinas e cursos 

de capacitação para reciclagem com os artesãos) para essa salvaguarda e incluído 

o laudo técnico de uma empresa de consultoria sobre patrimônio histórico imaterial 

de Minas Gerais. 

De qualquer maneira o interesse pela garantia de verba parece ter 

preponderância na medida em que a patrimonialização que busca valorizar e 

                                                           
34 O Conselho de Patrimônio de Resende Costa aprovou, em abril de 2016, o registro da tecelagem 

têxtil como patrimônio imaterial. Em 2017, o Setor de Patrimônio de Resende Costa, apoiado pela 
empresa MGTM, de Belo Horizonte, finalizou o dossiê de registro e o enviou ao IEPHA. Durante a 
entrevista realizada em 2017 com o chefe do Setor de Patrimônio de Resende Costa, informou-se 
que o Conselho aguardava a resposta do IEPHA. 
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proteger (fazer permanecer) o ofício de tecer em teares manuais aparece apenas 

em âmbito dos discursos falados e escritos, na medida em que essa tradição está 

subordinada à imposição dos produtos industriais. Esses discursos valorizam o 

trabalho dos artesãos como parte do patrimônio imaterial, mas desconsideram 

instrumentos que possam qualificar o trabalho do produtor direto de tradição.  

Essa patrimonialização foi divulgada no Jornal das Lajes para informar sobre 

o interesse da administração pública local em realçar o valor, a memória e a história 

do artesanato, para assim ampliar “a sua visibilidade, a sua credibilidade e o seu 

reconhecimento” em âmbito “nacional e internacional”. Nessa matéria, André 

Eustáquio (presidente do Conselho Municipal de Patrimônio e Cultura de Resende 

Costa) fez questão de informar que o “registro não interfere, em absolutamente 

nada, da produção e do comércio”, embora nada tenha dito no “Dossiê de Registro 

da Tecelagem” sobre a preservação do trabalho dos tecedores na cidade (RIBEIRO, 

2016a). Além de considerar incoerente a separação entre cultura intangível e 

material, tendo em vista que a “imaterialidade só se torna conhecida e valorizada 

quando se materializa”, Oppenheim (2010) defende que antes de a preservação de 

técnicas artesanais e os ofícios serem nomeados como patrimônio, seria necessário 

proteger o artesão como principais protagonistas criadores de expressões artísticas. 

Talvez por causa da incoerência da preservação do ofício de tecer em um 

contexto em que o manual tem concorrido com o industrial, a maioria dos 

informantes tem dúvidas das implicações desse reconhecimento legal. Segundo 

Antônio, “vale a pena tombar a tecelagem como patrimônio, mas nos comércios 

muitas coisas são industrializadas. As placas informam que os artesanatos são 

feitos em Resende Costa, mas 70% ou quase tudo está vindo de fora”. 

A transformação da tradição em Resende Costa tenciona a manutenção do 

ofício de tecer em teares de madeira, bem como as técnicas e os conhecimentos 

que este objeto mobiliza. Mas, em busca de realçar resistências à massificação da 

tecelagem, será tratado, em seguida, das experiências da tecedeira Dona Lilita e da 

empresária Luísa. Essas experiências, para Oppenheim (2008), têm muito mais 

relação com uma economia moral vinculada às necessidades materiais e espirituais 

da vida diária e ao orgulho de saber fazer as coisas bem, do que com os interesses 

tipicamente capitalistas. 
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6.3 Da massificação à criatividade 

 

Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das 
beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara, para começar o 
dia. Delicado traço cor de luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, 
enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois, lãs 
mais vivas e quentes iam tecendo hora a hora, em longo tapete que nunca 
acabava. Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as pétalas, a moça 
colocava na lançadeira grossos fios cinzentos de algodão mais felpudo. Em 
breve, na penumbra trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata, que em 
pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-
la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as 
folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos 
fios dourados, para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando 
a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear 
para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na 
hora da fome tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o 
peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a 
lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio 
de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o 
que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em 
que se sentiu sozinha, e pela primeira vez pensou como seria bom ter um 
marido ao seu lado. Não esperou o dia seguinte. Com capricho de quem 
tenta uma coisa nunca conhecida, começou a entremear no tapete as lãs e 
as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi 
aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato 
engraxado. Estava justamente acabando de entremear o último fio da ponta 
dos sapatos, quando bateram à porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a 
mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma, e foi entrando na sua vida. 
Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos 
que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi, durante 
algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu. 
Porque, descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas 
coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, -- 
disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois. Exigiu que 
escolhesse as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes, e 
pressa para a casa acontecer. Mas pronta a casa, já não lhe pareceu 
suficiente. Para que ter casa, se podemos ter palácio? Sem querer 
resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra com arremates em 
prata. Dias e dias, semanas e meses trabalhou a moça tecendo tetos e 
portas, pátios e escadas, salas e poços. A neve caía lá fora, e ela não tinha 
tempo para chamar o sol. A noite chegava, e ela não tinha tempo para 
arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes 
acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal o palácio ficou pronto. E entre 
tantos cômodos, o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto 
da mais alta torre. E antes de trancar a porta à chave, advertiu: Faltam as 
estrebarias. E não se esqueça dos cavalos! Sem descanso tecia a mulher 
os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, 
as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria 
fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe 
pareceu maior que o palácio com todos os seus tesouros. E pela primeira 
vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. 
Levantou-se enquanto o marido dormia sonhando com novas exigências. E 
descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se 
ao tear. Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a 
lançadeira ao contrário, e, jogando-a veloz de um lado para o outro, 
começou a desfazer o seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as 
estrebarias, os jardins. Depois desteceu os criados e o palácio e todas as 
maravilhas que continha. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu 
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para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, 
estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve 
tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos, e ele 
viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, o nada subiu-lhe 
pelo corpo, tomou o peito aprumado, o emplumado chapéu. Então, como se 
ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara. E foi passando-
a devagar entre os fios, delicado traço de luz, que a manhã repetiu na linha 
do horizonte (COLASANTI, 2018). 

 

O conto A moça tecelã, de Mariana Colasanti (2018) foi escolhido com a 

intenção de demonstrar a autonomia de uma tecelã, atrelada à liberdade de fantasiar 

aspectos da realidade a partir da criação no tear. Experiência essa que Dona Lilita 

prioriza muito mais do que outros aspectos, talvez, considerados de maior valor por 

quem analisa esse ofício apenas pelo viés econômico. 

Dona Lilita é considerada memória viva de Resende Costa por causa da sua 

história com a tecelagem, que teve início no “Povoado dos Pintos”, ou seja, no lugar 

onde iniciou essa produção artesanal (Figura 45). A referida tecedeira nasceu nessa 

comunidade em 1940 e começou a praticar a tecelagem em 1953 com uma tia, 

quando essa produção ainda estava circunscrita ao âmbito rural. Quando tinha 13 

anos, aprendeu com muita facilidade esse ofício repassado entre suas avós, tias e 

mãe. Comprou o seu próprio tear na véspera do seu casamento, aos 16 anos, e 

para essa aquisição contou com a ajuda de quem seria o seu esposo, que ela 

conheceu no povoado em que morava. 

 

Figura 45 - Dona Lilita 

 
Fonte: Foto da autora. 
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Ela mudou-se com a família para Resende Costa por causa da sua saúde e 

para estudar o seu filho mais novo, que precisava andar todos os dias, em torno de 

dois quilômetros, para ter acesso a transporte público e conseguir chegar à escola 

de Resende Costa. Dona Lilita aprendeu a tecelagem com a geração que lhe 

antecedeu e repassou todos os seus conhecimentos aos filhos e netos que quiseram 

aprender desde muito cedo a trabalhar no tear. Essa tecelã reconhece a importância 

dos rendimentos da tecelagem, que a permitiu criar, muito bem, todos os seus oito 

filhos; manter a casa e investir na educação do filho mais novo que se formou na 

Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ) e foi empregado em uma 

empresa de Portugal. 

Por causa da sua experiência de vida e trabalho, e porque “Deus a ajuda e a 

atende em tudo”, Dona Lilita se considera preparada para enfrentar as coisas da 

vida e “não tem medo de nada”. Contou, com orgulho, sobre a sua qualificação para 

transformar fibras de algodão e lã em fios, cortar e emendar as tiras de resíduos 

têxteis, preparar teares para a tecelagem, entrelaçar de várias maneiras retalhos e 

fios nesse equipamento, manusear com facilidade teares de dois e quatro pedais e 

criar projetos de fabricação desses equipamentos. Por isso, ela e outras quatro 

artesãs mais tradicionais de Resende Costa foram convidadas pela EMATER de 

Minas Gerais para avaliar a utilidade de um tear que estava na comunidade rural de 

Palmeiras, em Capela Nova das Dores. Dona Lilita contou sobre essa sua 

contribuição para o mercado da tecelagem resendecostense, quando ajudou a levar 

para a cidade esse tear “que tem o dobro da dimensão do equipamento tradicional e 

possibilita tecer grandes colchas sem emendas”. Esse tear que não teve boa 

aceitação em 1970, em função do seu peso e da dificuldade de seu manuseio, está 

sendo muito usado pelos artesãos resendecostenses por causa do valor das peças 

maiores nesse mercado. 

Apesar de ter tido acesso à educação escolar por apenas seis meses, e 

aprendido pouco os conhecimentos repassados na escola, começou muito nova a 

construir hipóteses, deduções e estimativas avançadas que precisavam ser 

realizadas para criar, “na cabeça”, os desenhos que eram transformados em 

artesanatos a partir do entrelaçamento dos retalhos e linhas no tear. De acordo com 

Dona Lilita, alguns de seus desenhos, que lembram “notas de música”, são 

guardados na cabeça. Em cada esquema identificado por um nome, ela faz questão 

de colocar a data para lembrar as histórias dessas ilustrações, principalmente 
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porque algumas foram “repassadas dos antepassados”. 

No conjunto dessas obras de arte que exigem muito trabalho da mente e do 

corpo são consideradas mais complexas aquelas produzidas a partir dos “padrões 

de dados” (Figura 46). Esquemas que, ao contrário do “padrão liso”, só ganha forma 

em teares com quatro liços acionados por quatro pedais. Cada fio que saía da “teia” 

ou bobina passa em orifícios de dois liços (dois de fora; dois de dentro; um de fora e 

um de dentro ou um de dentro e um de fora), conforme a ordem do desenho descrita 

no papel. 

 

Figura 46 - Padrão de dados 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Fotos da autora. 
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Depois de introduzir os fios no tear, pelo que as tecedeiras da cidade chamam 

de repassos, as peças ganham forma à medida que os liços são movimentados 

pelos pedais (acionados na mesma ordem em que foram repassados os fios) e o 

tecedor consegue entrelaçar fios ou retalhos às linhas das bobinas. Esse processo 

de criação e produção, segundo Dona Lilita, torna-se menos complexo com a prática 

diária. Alguns desses desenhos estão no plano da memória, conforme ensina: 

 
Liso agente pisa liso. Os dados são quatro. Agente faz grande para ficar 
mais fácil. Cada risquinho é um fio de linha. Coloca no lisso e comanda no 
pé. Quatro folhas do lisso. Põe em uma, em outra. Esse é o repasso. Cada 
lisso é um pedal. O dado também pede o liso também. Dados é uma forma 
de passar o retalho. Cada forma que pisa dá um dado. Da forma que pisa 
forma o desenho. Forma que repassa e pisa. Quando está no dentro é nas 
duas de fora. Desencontrado (?). Pisa e passa. É complexo, mas é bom. 
Cruzeta, cruzadinho são os nomes dos desenhos. Esse chama coroa. Eles 
colocam o nome diferente de outros lugares. Todo repasse tem nome. Nós 
temos um nome, lá fora tem outros nomes. Seriguia: fora, fora; dentro; 
desencontrado. Seriguia ninguém tem. Todo mundo sabe. Laranja partida 
(colcha vermelha). 

 
De acordo com essa tecelã, poucas pessoas de Resende Costa sabem 

introduzir as linhas que saiam da bobina nos liços do tear e, por isso, ela e a filha 

“passam aperto para ensinar os artesãos da cidade”. A informante possui boa 

vontade em transferir os seus conhecimentos e ficou muito satisfeita quando a 

prefeitura de Resende Costa a convidou, em 2002, para ministrar curso e ensinar o 

ofício de tecer aos jovens de famílias resendecostenses no projeto “Mestres do 

Futuro” (Figura 47). 

Figura 47 - Projeto “Mestres do Futuro” 

 
Fonte: (CRAS..., 2012). 
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Apesar de todo o seu entusiasmo e disposição para ensinar nesse curso, o 

repasso de linhas no tear e a produção de artesanatos a partir do “padrão de dados”, 

a maioria dos jovens não teve interesse por causa da demanda do mercado 

resendecostense, que vendia grandes quantidades de artefatos mais simples, feitos 

em teares de dois liços e dois pedais. A intenção de Dona Lilita era transferir os 

conhecimentos de domínio de poucos artesãos da cidade e aumentar as chances de 

trabalho desses jovens que poderiam, além de tecer essas peças, elevar os seus 

rendimentos a partir do trabalho de preparar os teares para a tecelagem (repasso), 

porque quase não havia essa mão de obra especializada em Resende Costa. 

Apenas quatro participantes não se “revoltaram” com essa intenção de Dona Lilita e 

aprenderam com muito gosto esses conhecimentos repassados. 

Também pelo fato de Dona Lilita ser uma das tecedeiras mais antigas do 

lugar e ter nascido no “Povoado dos Pintos”, convidam-na, com frequência, para 

participar em jornais, redes de televisão e eventos, para contar como mestre e perito 

em todas as etapas da tecelagem a história desse ofício e das suas experiências 

com essa produção. Acostumada a receber e recepcionar bem em sua casa 

pesquisadores e demais pessoas que querem ouvir as suas histórias, fez questão de 

falar, com brilho e alegria no olhar, sobre a arte que ela cria inspirada nos elementos 

da vida rural e religiosa. Ficam explícitas as expressões de felicidade que saltam do 

seu rosto à medida que ela conta as suas audácias de criar artesanatos lisos e 

desenhados; inventar, diariamente, produtos diferenciados e superar as dificuldades 

à medida que o corpo acostuma com o ritmo de trabalho exigido em cada criação e 

repassar todas essas experiências. Os seus olhos brilham ainda mais quando ela 

mostra as suas criações e fala do processo dessas inventividades e dos inúmeros 

pontos que compõe cada arte expressa nos diversos “riscos” e “moldes” que 

ganham forma no tear (Figura 48). 
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Figura 48 - Desenhos criados pelo entrelaçamento de fios e retalhos 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Fotos da autora. 

 

Dona Lilita tem orgulho de todos os seus riscos que guarda como modelo 

para mostrar aos clientes e visitantes, mas parece ter maior apreço pela “Cruz 

Templária” (Figura 49), que ela copiou da roupa do Papa Francisco, quando estava 

assistindo, pela televisão, uma das missas celebradas por essa autoridade religiosa, 

que veio ao Brasil em 2013. A partir do risco desse desenho que ela acha muito 

bonito, teceu vários artefatos que lhes foram encomendados. Segundo a informante: 

“achei bonito quando o Papa celebrava a missa e resolvi copiar o desenho, fazer a 

amostra e produzir os artefatos que variam conforme as cores das linhas e retalhos”. 
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Figura 49 - Cruz Templária 

 
Fonte: Foto da autora. 

 

A história de vida de Dona Lilita, que já trabalhava há 62 anos com o ofício de 

tecer, reforça o quanto o capital conhecimento, construído a partir de 

experimentações repetidas, renovadas e aperfeiçoadas pelo empenho de mãos 

habilidosas, que se orientam por pensamentos, reflexões e sentimentos, seria, de 

acordo com Sennet (2012, p. 30), a condição necessária para a qualificação e o 

desenvolvimento dos talentos de artífices. A transferência dessa memória que 

valoriza a tecelagem manual e qualifica o artesão fragiliza os discursos que 

desconsideram a necessidade de qualificação para ingresso no segmento do 

artesanato. 

Dona Lilita teceu, por muitos anos, para um comércio na entrada da cidade 

como terceirizada, mas prefere se responsabilizar pela compra das matérias primas, 

por preparar o tear e entrelaçar retalhos e linhas nesse equipamento. Principalmente 

porque, como tecedeira autônoma, tem liberdade para comercializar as suas 

mercadorias para pessoas de outras localidades que, geralmente, pagam mais que 

os empresários locais por cada peça e deixa de se submeter às exigências dos 
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lojistas que, às vezes, “querem cinco colchas, por semana, sem saber se o tecedor 

consegue dar conta de produzir”. 

Essa informante gosta muito do que faz e jamais pensou em largar a 

tecelagem porque, como autônoma, “trabalha na hora que quer”, sem ter que se 

submeter “aos mandados de um patrão ruim”. Trabalhando por conta própria, tem 

autonomia para vender os artefatos personalizados que produz para clientes de 

outras localidades, como Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. 

Enquanto uma das tecedeiras mais antigas do lugar, é muito procurada por 

compradores “de todas as partes do Brasil”. Nessa hora, mostrou várias peças sobre 

sua cama, produzidas para atender a encomenda de um cliente de fora. 

O mais importante dessas negociações tem relação com a oportunidade de 

dar concretude às suas diversas criações, construídas no pensamento. Inventividade 

que, segundo ela, são desestimuladas pelos atravessadores que vendem em massa 

artesanatos mais simples. Com essas vendas, Dona Lilita tem a oportunidade de 

continuar colocando em prática todos os conhecimentos que lhe foram repassados 

na Comunidade dos Pintos. Produz os padrões de dado, manuseia o tear de quatro 

pedais “porque, graças a Deus, muitas pessoas a procuram para fazer essas 

encomendas”. No entanto, deixou de produzir e tingir os fios de algodão e lã, porque 

essa matéria prima passou a ser comprada das indústrias e a tradição de tecer em 

Resende Costa está vinculada ao uso de retalhos. Também, não fabrica teias por 

causa das inovações tecnológicas implementadas para aumentar essa produção, e 

precisou abrir mão de criar as peças bordadas (Figura 50) porque não tem valor na 

cidade que se especializou nas vendas de “artefatos industriais”. 
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Figura 50 - Colcha bordada 

 
Fonte: Foto da autora. 

 

Para essa tecedeira, “fazer no tear o que exige muita ciência” representa uma 

forma de construir condições de vida melhores por meio de entrelaçamento criativo 

dos fios. Uma maneira de expressar sonhos a partir da invenção de desenhos. Essa 

prática que vincula rudimentar, expresso nos teares de madeira, e complexo, 

associado aos cálculos extremamente precisos e às intensas representações 

mentais, relativiza o que os olhos “de fora” tendem a considerar como uma atividade 

que não exige qualificação e perspicácia. Dona Lilita acha muito boa a experiência 

de refletir sobre o risco que não deu certo e gosta do desafio de ter que recomeçar o 

mesmo desenho e conseguir alcançar os resultados planejados. Essa produção 

dinâmica impulsionada pelo orgulho de trabalhar como um artífice torna dispensável, 

para essa artista qualquer outra forma de trabalho e, por isso, ela nunca teve 

vontade de ter comércio próprio. 

Dona Lilita foi a principal responsável para que Luísa conseguisse fazer o 

caminho contrário aos muito outros atravessadores de Resende Costa. Luísa 
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nasceu em Belo Horizonte e mudou-se para essa cidade quando estava com 10 

anos, porque os seus avós paternos eram desse município e a sua mãe era artista 

plástica e quis voltar a trabalhar com artesanatos nessa cidade. Luísa estudou até a 

8ª série na Escola Assis de Resende e fez o Ensino Médio em São João Del Rei. 

Como sempre gostou de trabalhar com roupas, mudou-se para Belo Horizonte com 

a intenção de cursar Design de Moda. Ingressou na faculdade, mas desistiu dessa 

formação para criar uma marca de roupa e porque “achou a universidade rasa” em 

comparação ao que já havia aprendido no mercado. Nessa época, costumava 

produzir, nas horas de folgas, alguns artesanatos (bolsas e bonecas) diferentes 

daqueles expostos nas lojas da sua mãe. 

O seu negócio, associado ao comércio de artesanatos têxteis de Resende 

Costa, teve início quando Luísa conheceu, na internet, uma pessoa dos Estados 

Unidos, que encontrou o site criado pelo seu irmão para postar artigos da tecelagem 

resendecostense. Depois de algum tempo de contato na internet começaram a se 

falar por telefone. No início, Luíza comprava peças em Resende Costa para 

encaminhar aos Estados Unidos pelo mesmo preço que pagava pelos artigos. Ela se 

dispôs a ajudar a americana porque o seu irmão tinha dificuldades com o inglês, 

mas principalmente, por causa do seu interesse pelo Designer. Além disso, porque 

nenhum lojista da cidade teve interesse em exportar diretamente as peças em 

virtude da burocracia dessa negociação. Enviava o que já tinha nesse mercado 

porque esses comerciantes não queriam modificar as peças, que já estavam 

acostumados a produzir. 

Segundo Luísa, essa americana foi a Resende Costa com a intenção de fazer 

uma parceria com um dos lojistas da cidade e pagar mais caro por peças mais 

personalizadas, que deveriam ser enviadas, por esse empresário, aos Estados 

Unidos. Mas, por causa do desinteresse do comerciante que ela procurou 

inicialmente, precisou buscar apoio junto ao prefeito de Resende Costa, sem contar 

do insucesso da sua primeira tentativa. No entanto, quando esse gestor público 

indicou o nome do mesmo lojista que já tinha lhe negado parceria, a americana 

agradeceu e saiu da sala onde estavam reunidos, sem dar explicações. Na 

perspectiva de Luísa, existe na cidade “uma máfia fechada entre os grandes lojistas 

e a política resendecostense”, que tornou inviável o interesse da americana de 

incentivar a produção mais valorizada dos artesanatos resendecostenses. Na fala 

dessa informante, “a americana queria que todos se unissem, não necessariamente 
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para exportar, mas para vender mais caro as peças da cidade e elevar o valor do 

que ela considerava trabalho escravo”. Como a americana, Luísa acredita que 

Resende Costa poderia ser muito maior se todos se ajudassem, mas os grandes 

querem apenas para eles e não têm interesse em mudar porque já estão bem e se 

sobressaindo “à custa do trabalho do outro”. 

Por causa desse acontecido, a americana teve a iniciativa de convidar Luísa 

para fazer parceria. Deixaram de ser apenas duas pessoas que gostavam de 

designer para abrir uma sociedade quando as duas montaram, em Resende Costa, 

um espaço de produção no ponto em que funcionou a loja da sua mãe, para dar 

forma a várias coleções de peças artesanais. Nos Estados Unidos, criou-se uma loja 

com uma equipe que fica por conta de criar os desenhos e planejar a exposição dos 

produtos. 

A maior dificuldade da sua empresa foi construir no tear as coleções e 

desenhos que ela e sua sócia planejavam no papel, já que Luísa entendia pouco 

sobre os aspectos técnicos da produção no tear e nem sempre conseguia colocar 

em prática o que estava em âmbito da imaginação. Segundo ela, principalmente, 

porque a tecelagem manual não é uma tradição repassada na sua família. Além 

disso, era muito difícil, e deu muito errado no início por causa da dificuldade de os 

pequenos entrarem nesse mercado, que ela considera muito fechado. De acordo 

com Luísa, permanecem nessa cadeia apenas os grandes empresários. As teias 

eram feitas erradas para as suas peças não saírem conforme o seu planejamento, 

não vinham na cor que ela precisava e tinham preços muito variados, o que fez 

elevar muito os prejuízos durante os três primeiros anos da empresa. Também, 

mencionou a burocracia para adequar a sua empresa aos moldes da exportação e o 

custo muito alto dos fretes para o transporte, realizado por avião e não por navio. 

Mas, por causa de alguns contatos que conseguiu fazer na cidade, recebeu 

apoio de Dona Lilita e sua filha que, sem ganharem nada em contrapartida, tiveram 

muita disponibilidade para ministrar cursos aos seus tecelões. Segundo Luísa, essas 

foram as únicas tecelãs que incentivaram a abertura da sua empresa, porque os 

outros diziam que não daria certo. Luísa acredita que essas artesãs nunca vão parar 

de tecer por causa da satisfação que têm em dar forma às suas criações e do prazer 

em produzir, com destreza e muita qualificação técnica, peças mais complexas; pois, 

“elas são tecedeiras e artistas que podem ensinar e criar outros artistas. Podem 

cobrar muito mais caro, mas não fazem pelo dinheiro”. Luísa conseguiu chegar até 
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essas artífices quando contratou alguém para repassar fios das teias em um tear da 

sua empresa. Quando ela ouviu falar dessas artesãs. Luísa lembra: 

 
Cheguei até ela através de alguém que sempre repassava fios nos nossos 
teares. Disse que a filha de Dona Lilita repassava. Ela saia da várzea para 
ajudar o pessoal aqui a fazer. Ela tem um problema no braço. Ela é anjo. 
Senão eu não teria continuado. Dona Lilita e a Rosilda vinham e davam 
aula. Dona Lilita faz os pequenos (almofadinha, tapetinho, etc.) e Rosilda os 
maiores. Ela ensinava tudo a todo mundo para gente. 

 

De acordo com Luísa, por causa do empenho dessas artistas, conseguiu 

produzir no tear grande uma de suas criações em preto e branco, que apareceu no 

“New York Times dentre as 10 melhores peças de decoração do ano de 2015”. Por 

causa desses apoios criou uma coleção que ela chamou de Dona Lilita, porque traz 

nas peças o trabalho que essa tecelã chama de “puxado”. Com esse apoio, Luísa 

tem conseguido reproduzir no tear o que está no plano dos desenhos e contratar 

produtores de “teias” qualificados. Ademais, conseguiu como pequena empresa 

manter a regulamentação exigida para exportação. 

Pensando no futuro da sua empresa, tem capacitado os seus tecedores para 

esses trabalhos. Luísa contou que foi beneficiada pela crise, que fez alguns lojistas 

reduzirem o número de seus artesãos, disponibilizando mão de obra mais preparada 

no mercado resendecostense. Como incentiva o trabalho qualificado para criar obras 

de arte, paga os seus funcionários para trabalhar de segunda a sexta, “um pouco 

mais do que quatro horas diárias”, “o dobro ou o triplo do que estava acostumado a 

ganhar um tecedor de Resende Costa”. 

Acredita que a tradição seria mantida, principalmente, por causa da proposta 

da sua empresa que expandiu quando ela começou a exportar suas peças, também, 

para a Singapura e Dinamarca. Países que, de acordo com Luísa, pagam pelo “feito 

à mão” e têm mais interesse em consumir produtos sustentáveis, orgânicos e 

veganos do que o Brasil. Explicou que países do sul da Europa, como Itália e 

Espanha, têm práticas de consumo muito parecidas com a do Brasil e os países do 

Norte da Europa são mais motivados a valorizar o consumo responsável. Inclusive, 

considera até exagerada a atitude deles de querer saber até mesmo a origem das 

fibras usadas na produção dos tecidos, principalmente porque era difícil ter controle 

sobre a precedência do algodão. Acredita no permanente crescimento do seu 

negócio tendo em conta que os países de “primeiro mundo” propõem aumentar o 

consumo dos produtos sustentáveis no futuro. 
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Luísa, com cinco anos de loja, obtém um faturamento de R$20.000,00 a 

R$50.000,00 por mês, rendimento com o qual investe em viagens a outros países 

para melhorar a sua formação, principalmente porque quer fazer curso de Design de 

Interiores na Espanha, bem como na compra de um terreno para a construção de 

uma empresa maior em Resende Costa. 

Por causa da tensão e contradição entre duas formas de empreender 

claramente posta, reforçada em projetos individuais como os de Dona Lilita e Luísa, 

que buscam manter a tradição de tecer em teares manuais e fazer o caminho 

contrário ao da produção massificada, não é possível afirmar que o 

empreendedorismo individual imobiliza os trabalhadores manuais e fragiliza 

condições desse ofício. Nesse sentido, será analisada no capítulo 7, a disposição 

dos jovens para se envolverem com esse trabalho, considerando que essa 

economia, em sua realidade atual e projeção para o futuro, passam 

necessariamente pelos jovens. 
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7 DE UMA GERAÇÃO À OUTRA: OS JOVENS TRABALHADORES NO 

ARTESANATO TÊXTIL 

 

Este capítulo argumenta sobre a relação trabalho e juventude a partir de 

autores da corrente positivista e do pensamento histórico-romântico. Tapscott (2010) 

considera pouco provável o interesse dos jovens, principalmente daqueles com 

menos de 19 anos, em perpetuar o ofício de tecelão em tear porque esses jovens, 

que nasceram em um tempo de fácil acesso às tecnologias, tenderiam a desprezar 

as experiências mais tradicionais. Em seguida, esta tese buscará ampliar esse 

debate pelas perspectivas sociológicas de Mannheim (1993), Machado (2003) e 

Dayrell (2007), enfatizando a necessidade de considerar, além das experiências 

contemporâneas compartilhadas entre pessoas da mesma geração e da 

transferência de valores a partir das gerações mais antigas, os recortes de classe, 

gênero e etnia. Com essa abordagem, serão contextualizadas as instituições 

contemporâneas como lugar de sociabilidade e mutações nos modos de ser e viver 

a juventude. No segundo tópico deste capítulo, serão consideradas as tensões e os 

conflitos na relação trabalho na tecelagem resendecostense e formação universitária 

para, finalmente, realçar a complexidade de ser jovem nessa rede de produção e 

comércio de artesanatos a partir de informantes que apropriam do ofício de tecer 

como perspectiva de futuro. 

 

7.1 Juventude e tradição em perspectiva sociológica 

 

Essa discussão tem como ponto de partida as propostas que classificam 

geração a partir de esquemas lineares e progressivos e se orientará a partir de Don 

Tapscott (2010), que indica certa incompatibilidade entre tradição e juventude. O 

estudioso definiu quatro gerações a partir dos resultados de uma pesquisa mundial 

realizada com 10 mil informantes entre 2006 e 2008. A “Baby boomers”, constituída 

por pessoas que nasceram entre janeiro de 1946 (70 anos) e dezembro de 1964 (52 

anos); a “geração X”, que nasceu entre janeiro de 1965 (51 anos) e dezembro de 

1976 (40 anos); a “geração Net ou Y”, que nasceu entre janeiro de 1977 (39 anos) e 

dezembro 1997 (19 anos); e a “geração digital ou Geração Z”, que nasceu após 

1998 (18 anos) (TAPSCOTT, 2010, p. 16). Na perspectiva desse autor, os jovens 

das gerações Y e Z, rodeados por computadores, videogames, celulares, iPods, 
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MP3 e todas as tecnologias digitais, tendem a rejeitar os comandos tradicionais 

como a televisão, que é muito acessada pelos “Baby boomers”. Essas gerações, 

principalmente as pessoas que nasceram após 1998, seriam “mais afeitas à 

liberdade, personalização e diferenciação, reflexão, integridade, colaboração, 

velocidade das respostas, invenção, inovação, entretenimento e prazer”, e por isso, 

possuem expectativas de vida, consumo e trabalho muito diferentes das gerações 

“Baby boomers” e “X” (TAPSCOTT, 2010, p. 113). Esses aspectos permitem 

pressupor que o trabalho na cadeia da tecelagem não seria interessante para os 

jovens35 resendecostenses, principalmente para aqueles com menos de 19 anos, na 

medida em que esse ofício preserva elementos do século XVIII. 

Mas, em busca de outras possibilidades de analisar a apropriação dessa 

cultura artesanal, esta seção buscará a proposta de Mannheim que confrontou a 

“corrente positivista”, predominante no pensamento liberal francês, com o 

“pensamento histórico-romântico” alemão. Esse autor não desconsidera a 

importância da idade e disposição biológica para determinar as experiências 

construídas, mas defende que “a posição do tempo cronológico vinculado ao 

nascimento só se faz sociologicamente relevante no âmbito dos deslocamentos 

históricos e sociais” (MANNHEIM,1993, p. 216). 

Mannheim recorreu aos argumentos de Dilthey, que defende a apropriação de 

conteúdos contemporâneos pelo sujeito; de Heidegger sobre as experiências 

individualizadas e de Pinder, para o qual, os sentidos das vivências dos sujeitos 

deveriam ser compreendidos por fatores mais permanentes e constantes (família, 

tribo, nação, etc.) e fatores temporais e mais dinâmicos. Tendo como referência 

esses três autores, Mannheim defende a necessidade de pensar geração a partir 

dos conceitos de conexão, unidade e posição geracional. Compreende que os 

conhecimentos que referendam modos de viver a velhice e a juventude são 

acumulados, transmitidos e reinterpretados a partir das conexões entre indivíduos da 

mesma idade e idades diferentes, e que as experiências contemporâneas e 

passadas (acionadas de forma consciente e inconsciente) funcionam “como 

possíveis eixos de orientação da vida dos indivíduos” (MANNHEIM,1993, p. 216). 

 

                                                           
35 Será adotado, nesta tese, o termo jovem para referir a todos os entrevistados, visto que eles se 

encontram na faixa etária entre 15 e 29 anos, considerados como jovens no Estatuto da Juventude 
que “considera jovens, as pessoas com idade entre 15 e 29 anos” (BRASIL, 2013). 
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A unidade geracional, para Mannheim (1993), refere-se aos grupos com 

situação de classe e geracional (idade biológica) parecida e com a mesma 

disposição da consciência e que, mesmo não dividindo o mesmo espaço, se 

interconectam tanto em favor de uma mesma ideologia ou de ideologias contrárias. 

Posições e disposições geracionais que, segundo o autor, podem ser modificadas, 

por exemplo, pelo processo de migração que implicam em novas possibilidades de 

conexões. 

Pais36 (2003) e Dayrell (2007) defendem o uso da expressão “cultura juvenil” 

no plural37, como Mannheim (1993), mas ampliam as possibilidades de analisar a 

relação trabalho e juventude quando tratam as instituições como lugar sociabilidade. 

Pais (2003) leva em conta os movimentos, trânsitos constantes, caminhos de 

ruptura, desvios e improvisos entre os espaços e tempos institucionais da obrigação, 

da norma e da prescrição, enquanto Dayrell (2007, p. 1109) compreende que, no 

conjunto das instituições responsáveis pela socialização das novas gerações, “a 

escola e o trabalho são projetos que se superpõem ou poderão sofrer ênfases 

diversas, de acordo com o momento do ciclo da vida e as condições sociais que lhes 

permitam viver a condição juvenil”. O autor, realça as tensões da vida de jovens 

pobres da periferia urbana dos grandes centros, que precisam conciliar trabalho 

(necessário para garantir a sua sobrevivência e adesão a certos grupos culturais 

com estilos que lhes são próprios) e escola “como parte das obrigações de ser 

jovem, tendo em vista a importância dos diplomas”, mesmo sem nenhuma garantia 

de modificar suas condições de vida. Ainda para esse autor, “a sociabilidade tende a 

ocorrer em fluxo cotidiano, seja no intervalo entre as obrigações (ir-e-vir da escola 

ou do trabalho), nos tempos livres ou no interior das instituições, recriando um 

momento próprio de expressão da condição juvenil” (DAYRELL, 2007,  p. 1106; 

1111). 

Considerando que essas dimensões da condição juvenil vão, segundo Dayrell 

(2007, p. 1112), se configurar conforme “sentidos próprios do lugar e do vivido”, 

procurou-se compreender o envolvimento dos jovens de Resende Costa com a 

tecelagem a partir dos meandros da juventude nesse contexto. 

 

                                                           
36 Autor que escreveu a partir da realidade europeia. 
37 Termo usado para dizer de uma reflexão que questionam os jovens como parte de uma cultura 

juvenil unitária. 
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7.2 Ser jovem tecedor em Resende Costa 

 

Serão reunidos, nesta seção, argumentos que possibilitam examinar as 

condições de ser jovem em Resende Costa a partir de narrativas de 18 

entrevistados (Quadro 6), que vivem em um território que tem a sua história 

condicionada ao desenvolvimento da tecelagem repassada como tradição. Nesse 

município, em que praticamente todas as famílias trabalham com alguma etapa da 

tecelagem, os jovens convivem desde muito cedo com um conjunto de símbolos e 

narrativas que reforçam a importância do ofício de tecer. 

Como as gerações mais velhas e o poder público, os jovens reconhecem a 

importância cultural e econômica do artesanato na medida em que, para os 

entrevistados, a tecelagem significa coisa muito boa para a cidade porque originou 

Resende Costa (Dayane); trabalho criativo e arte realizada com o coração e, por 

isso, feito com carinho e alegria (Rafaela e Paula); cultura de Resende Costa, 

reconhecida como “a cidade da tecelagem” (Carlos e Paula); garantia de trabalho 

para toda a população do lugar que quer trabalhar (Zezinho, Jéssica e Aline); 

principal atividade econômica do território e responsável por movimentar 

praticamente toda renda da cidade (Carla, Márcia e Rafael). 

Todos os jovens têm orgulho da tecelagem reconhecida como patrimônio do 

lugar e a maioria acredita que esse mercado será mantido. Apenas Rafaela e Rafael 

têm dúvidas dessa permanência por causa da crise na economia brasileira. Rafaela 

falou do fechamento de várias fábricas de tecidos que prejudicou o fornecimento dos 

retalhos para a produção artesanal. Dayane também mencionou a crise e acredita 

que as vendas “caíram”, mas não vê tanto problema porque os artesanatos 

resendecostenses são exportados “para todo o mundo”. 
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Quadro  6 - Jovens entrevistados 
Nome Idade Escolaridade Trabalho do Jovem Frase sobre a tecelagem 

Érica 15 Fund. Inc. 
(9º ano) 

Preparação de retalhos e acabamentos das 
peças (terceirizado) 

“Cultura importante. Ganha pão”. 

Vinícius 15 Fund. Inc. 
(9º ano) 

Tecedor terceirizado “É uma arte” 

Zezinho 16 Méd. Inc. 
(2º ano) 

Preparação de retalhos e acabamentos das 
peças (terceirizado) 

“É muito importante para Resende Costa” 

Dayane 16 Méd. Inc. 
(1º ano) 

Preparação de retalhos e acabamentos das 
peças (terceirizado) 

“Se não tivesse isso Resende Costa, às vezes, nem era para estar 
existindo” 

Carlos 17 Méd. Inc. 
(2º ano) 

Preparação de retalhos e acabamentos das 
peças (terceirizado) 

“É cultura. As pessoas ganham dinheiro graças a isso” 

Marcos 17 Méd. Inc. 
(1º ano) 

Produção de Carvão “Acho importante para Resende Costa, mas não pretendo trabalhar mais 
no tear” 

Carla  18 Méd. Comp. Funcionária em empresa de telefonia “É nossa economia” 

Márcia  18 Méd. Comp. Funcionária comércio artesanato “É um trabalho que posso conciliar com o meu cursinho” 

Rafaela 18 Méd. Comp. Funcionária comércio roupas “Um trabalho com o coração. Cada traço já é uma alegria feita com 
carinho”. 

Paula 19 Méd. Comp. Funcionária comércio roupas “Faz parte da cultura da cidade e da educação dos meus pais. Eu 
chegava da escola, tinha que amarrar” 

Sérgio 19 Méd. Inc. 
(2º ano) 

Tecedor 
autônomo  

“É um dinheiro que vem rápido. Não para não. Gira sempre” 

Jéssica 19 Méd. Comp. Secretária no Sindicato administrado pelo 
seu pai 

“É uma renda que dá uma oportunidade muito boa para quem não tem 
oportunidade de continuar os estudos” 

Rafael 19 Méd. Inc. 
(1º ano) 

Tecedor terceirizado “Todo mundo só sobrevive por causa desse trabalho” 

Luíza 20 Méd. Inc. 
(1º ano) 

Tecedor terceirizado “Ah, eu gosto de tecer” 

Aline 20  
Méd. Comp. 

Funcionária comércio móveis “É importante para a cidade, mas não tenho paciência trabalhar em tear” 

Bruna 23  
Méd. Comp. 

Tecedora autônomo “Tudo em minha vida” 

Arthur 23  
Méd. Comp. 

Proprietário do comércio de artesanatos “É muito rentável” 

Elisângela 27  
Méd. Comp. 

Proprietária do comércio de artesanatos “Muito importante para a cidade” 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Os jovens entrevistados que trabalham na cadeia da tecelagem começaram 

muito novos a enrolar retalhos e/ou a amarrar tapetes para os pais ou algum 

empregador (lojista, comerciante domiciliar e/ou tecelão autônomo) da cidade, 

devido à convivência com esse ofício praticado em quase todos os domicílios da 

cidade e porque juntamente com a memória da tradição de tecer é repassado às 

gerações mais novas o valor de iniciar cedo no trabalho. Ser trabalhador significa 

nesse município, parte da condição de se tornar um adulto responsável. 

Mesmo para as famílias que têm condições financeiras mais confortáveis, o 

trabalho é importante para ensinar os filhos a ter compromissos na vida. Jéssica que 

é filha de vereador e professora considera necessária essa preocupação dos pais 

porque “as pessoas que não estudassem saberiam se virar sozinhas”. Nas palavras 

dessa jovem, 

 

Em Resende Costa tem muito disso, de a pessoa trabalhar em casa, de 
ajudar a mãe, o pai. Porque a pessoa estuda, mas não estuda o dia todo. Ai 
ao invés de ficar à toa a pessoa faz uma coisinha para comprar uma 
coisinha. É só para a gente saber trabalhar para ter o que a gente quer 
(Jéssica). 

 

Ana, como os outros informantes (de todas as gerações) compreende o 

trabalho como condição do caráter e sucesso de uma pessoa. Preocupa-se com a 

criação dos seus filhos, que nasceram quando a família já estava com uma vida 

financeira mais tranquila. Além de investir nos estudos dos filhos tem a intenção de 

envolvê-los nos negócios da família. Para que eles possam aprender “que as coisas 

não vêm muito fáceis e que é preciso ter responsabilidades na vida”. 

O discurso justificatório dos adultos era: para praticar o compromisso com o 

trabalho, mas também para aprender a administrar os rendimentos conseguidos com 

essa produção. Até mesmo o adolescente Vinícius, como um dos mais jovens 

informantes, defendeu a necessidade de separar o tempo de cada coisa na cabeça 

e definir hora de desenhar, estudar, andar de skate e tecer. Aos 15 anos, ele que 

tem mais cinco irmãos, estuda à tarde e fica em casa na parte da manhã, para 

cuidar do irmão e tecer tapetes para ajudar a mãe que é tecedeira autônoma, já que 

a principal fonte de renda da família é proveniente da tecelagem realizada por ele, a 

mãe e outros dois irmãos. 

Além de ser condição necessária para a formação do adulto, o trabalho 

realizado desde muito cedo significa uma forma de manter vivo o interesse de 
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reinventar a tradição de tecer pelas gerações mais jovens, principalmente, quando 

um dos objetivos do plano de salvaguarda do ofício de tecer apresentado no Dossiê 

de Registro de Bem Cultural Imaterial (RESENDE COSTA, 2016, p. 99-100), é 

perpetuar a técnica do tear manual de Resende Costa por meio da educação 

patrimonial nas escolas do município. 

Principalmente porque a tecelagem tem mantido o desenvolvimento de 

Resende Costa que “está muito à frente de outros municípios vizinhos e garantido 

emprego e renda de muitas famílias que não precisam sair do lugar onde nasceu”. A 

inserção nesse mercado associada ao aumento da renda familiar apareceu com 

frequência nos discursos dos atravessadores. Principalmente, porque a maior 

disponibilidade de mão de obra na cidade tem possibilitado elevar, em muito, os 

lucros dos empresários. Nesse sentido Brás (lojista de artesanatos na cidade) relata: 

 
 
Raciocina pra você vê...cada casa aí tem um tear dentro de casa ...é uma 
família que tem lá...marido, mulher, filho...com 10 anos. Você coloca ele na 
rua, ele já enrola um retalho e ganha um dinheirinho. Muito melhor ué...não 
tem que comprar roupas pra eles. Eles mesmos se mantêm.... Eu acho que 
é muito bom...todo mundo ganha seu dinheirinho. Um casal que casa hoje... 
Eles tá ali trabalhando dentro de casa ali, aquela vidinha apertada ali...lá vai 
indo... Eles têm filho... Na hora que os filhos pegam 10, 11 e 12 anos...todo 
mundo ganhando dinheiro dentro de casa. As crianças gostam porque é pra 
eles mesmos... Aqui tem uma vantagem... Num explora não...Eles tá a toa 
mesmo, brincando pras rua aí... Tem que estuda sim...aqui por exemplo, 
tem muita faculdade ai, eles estuda à noite e trabalha de dia...Eles mesmo 
banca...os pais num pode bancar. 

 

A valorização do trabalho na cidade expressa nos depoimentos de todos os 

informantes foi, também, legitimada pelo prefeito Aurélio Suenes, durante a abertura 

da “IV Mostra de Artesanato e Cultura” da cidade. Momento em que a referida 

autoridade mencionou o “orgulho que tinha em ser prefeito de uma cidade obreira e 

formada por um povo trabalhador” para defender a importância de “celebrar e 

reconhecer a importância do trabalho artesanal para a cidade”. gera renda e, ainda 

que pequena, cumpre papel importante nas despesas familiares 

Os jovens entrevistados reconhecem o valor da tecelagem, mas a maioria 

(nove casos) que obtém seus rendimentos a partir dessa rede de produção e 

comércio (13 casos) não tem a intenção de continuar com essa atividade. 

Principalmente, por causa do interesse em trabalhar como um profissional com 

formação universitária. E é com a intenção de financiar os estudos e concretizar 

essa perspectiva de vida futura que o trabalho na tecelagem, também, aparece 
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como inserção necessária. Principalmente, porque os jovens conseguem obter 

rendimentos trabalhando em casa e em horários mais flexíveis que podem ser 

administrados facilmente conforme as necessidades das atividades escolares. Esses 

jovens, geralmente, são responsáveis por financiar os seus gastos com a educação 

formal pela própria história de formação de seus pais. Conforme Ana, sua vida foi 

muito suada e sofrida e até para comprar os seus livros teve que trabalhar. Ana 

lembra: 

 

Porque agente tem uma condição melhor, graças à Deus, vamos querer 
investir nos estudos, mas, os estudos você tem que suar. Uma vez eu não 
tinha condições de comprar o meu livro. Tinha que trabalhar, fazer a minha 
hora de almoço corrida, tomar um banho depressa para ir à casa da minha 
colega estudar. Então foi uma vida muito suada. Então, todo o real que eu 
ganhava era muito sofrido. 
 

O ingresso em uma instituição de Ensino Superior tornou-se parte da 

expectativa de futuro dos jovens resendecostenses quando a população passou a 

contar com educação pública no município e por causa da pequena distância entre 

Resende Costa e a UFSJ. Principalmente, desde que os jovens conseguiram 

mobilizar a prefeitura dessa cidade, que passou a financiar, diariamente, parte do 

transporte dos estudantes até a UFSJ. 

Ademais, os jovens buscam por meio dessa formação, aumentar as suas 

possibilidades de trabalho para não ter que se submeterem às condições de 

exploração desse mercado. Aline considera desumanas as condições do jovem que 

trabalha como terceirizado para os lojistas e comerciantes domiciliares da cidade e 

acha quase impossível se inserir nessa cadeia como atravessador, por causa da 

concorrência. Segundo essa informante, muitos desistem da tecelagem e, por isso, 

ela acredita que essa tradição seria continuada apenas pelos filhos dos 

atravessadores e por aqueles que não querem ou não podem fazer curso superior. A 

formação universitária representa para ela, uma oportunidade de “ser alguém na 

vida”, conseguir um emprego melhor e trabalhar no que quer, sem ficar limitada a 

escolher entre o trabalho na tecelagem, na roça, na produção de carvão, no 

comércio e na construção civil como pedreiro ou servente, no caso dos rapazes. 

Em busca de começar mais cedo em uma universidade, a maioria desses 

entrevistados (12 casos) não teve reprovação na escola. Dentre as sete informantes 

que concluíram o terceiro ano, quatro continuam investindo na educação formal. 

Rafaela, Márcia e Jéssica fazem cursinho para tentar uma vaga na universidade e 
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Paula faz curso técnico. 

Para Paula, as pessoas deveriam aproveitar a juventude, mas sem deixar de 

estudar, escolher uma profissão e ingressar na universidade. Essa jovem começou a 

sonhar com a formação em nível superior quando foi cursar o Ensino Médio na 

cidade de São João Del Rei, na medida em que passou a fazer contatos com 

pessoas que estavam cursando universidade ou se preparando para esse ingresso. 

O seu sonho para o futuro estava associado ao emprego na universidade como 

Engenheira de Produção. 

Ainda de acordo com Paula, o ingresso da juventude resendecostense no 

Ensino Superior está sendo incentivado pelas tecnologias acessadas pela maioria 

dos jovens que conseguem, por esses meios, obter referências de diversos campos 

universitários sem sair da cidade. Essa informação de Paula foi confirmada na 

entrevista com os demais informantes, quando foi possível identificar que apenas 

Vinícius (15 anos) não tem nenhum equipamento tecnológico em casa. Os outros 

jovens acessam, com frequência, alguma tecnologia digital. Nesse grupo, o telefone 

celular foi o equipamento mais mencionado, já que 16 informantes têm e usam 

desse mecanismo para se conectarem à internet. Três jovens não têm internet em 

casa, mas conseguem esse acesso por outras estratégias. Luíza (20 anos) e Rafael 

(19 anos) têm a senha da rede wi-fi, fornecida por um vizinho, e Carlos (17 anos) 

consegue fazer essa conexão, quando visita o amigo Zezinho (16 anos). Nesse 

momento da entrevista, Rafael e Carlos explicaram que conseguir internet com o 

vizinho é uma prática comum entre moradores dessa cidade em que, praticamente, 

todos se conhecem. Rafael, tem internet em casa “aquele com condições ou aquele 

que consegue com o vizinho”. Essa discussão informa sobre a apropriação das 

tecnologias como conteúdos contemporâneos, mas também, as possibilidades 

plurais de acessar essas inovações que parecem não desqualificar o trabalho com a 

tradição, mas torna a educação universitária mais acessível, como perspectiva de 

futuro. 

Apesar de a maioria dos jovens ter a intenção de se formar em nível superior, 

essa não é uma opção possível para todos os informantes. Luíza e Rafael tiveram 

que interromper os estudos por causa de suas condições financeiras. As histórias 

dos dois reforçam o quanto deve ser tomado como maleável o conceito de geração 

porque, mesmo em um contexto em que um número expressivo de jovens vincula 

juventude à educação, essa relação não pode ser generalizada. 
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Luíza e Rafael, que durante toda a entrevista lembram as suas condições de 

pobreza, são irmãos e moram com mais outros dois irmãos, sem o pai e a mãe, que 

é solteira e vive na zona rural. Luíza teve que interromper os estudos por causa da 

sua situação de mãe solteira. Ao pronunciar sobre essa situação, Luíza demonstrou 

muita vergonha e falou do seu arrependimento em ter engravidado. Constrangida, 

Luíza continuou dizendo que havia perdido muito tempo da sua vida com a gravidez. 

Essa jovem não tem muitos planos para o futuro e parece ter dúvidas do que almeja 

para a sua vida. Rafael, por sua vez, deixou de estudar porque tinha dificuldade em 

conciliar trabalho e escola, mas, de qualquer forma, tinha expectativas de chegar à 

universidade. 

Os meandros da vida desses jovens, que precisam trabalhar para manter 

despesas familiares, relaciona-se com o que Dayrell (2007) reconhece como “grande 

desafio cotidiano”, vinculado à necessidade de articular a “própria sobrevivência” e o 

“projeto de futuro”. No contexto analisado, as tensões constitutivas da relação 

trabalho e educação formal parecem diminuir entre os jovens menos responsáveis 

pelas despesas familiares. A partir dessas trajetórias, que indicam modos diversos 

de viver a condição juvenil, é possível reconhecer o trabalho na cadeia artesanal 

como ponto de partida e opção provisória, na medida em que o mesmo garante 

rendimento para manter os estudos e pode ser facilmente conciliado com as 

exigências da formação escolar ou universitária. De acordo com Dayane, o trabalho 

na cadeia da tecelagem era o mais fácil, dava mais dinheiro para os jovens e podia 

ser realizado em qualquer horário no domicílio. 

Mas, por uma ótica que busca realçar o dinamismo das dimensões que 

configuram modos diversos de viver a juventude, podem-se identificar trajetórias 

(Bruna, Sérgio, Arthur e Elisângela) que possibilitam localizar o trabalho na 

tecelagem também como ponto de chegada quando os jovens não entendem a 

educação como melhor saída. Continuar no mercado da tecelagem diz respeito, 

também, à indisponibilidade de sair do município e à certeza da continuidade desse 

comércio de tradição entendido, por isso, como condição estável de realizar todos os 

sonhos pessoais e garantir rendimento suficiente para viver em Resende Costa. 

Ademais, este contexto se alimenta também por causa da frequência com que os 

profissionais com formação superior retornam à rede de produção e comércio de 

artesanatos. 
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7.3 Jovens que se apropriam da tradição como recurso de inserção social 

 

Para melhor enfatizar o peso dos deslocamentos e das conexões que tornam 

múltiplas as formas de experimentar a juventude e se apropriar da tradição, será 

contada a história de Sérgio (19 anos), que vincula o seu futuro à permanência no 

mercado da tecelagem, mesmo não sendo filho de comerciante e tendo a 

oportunidade de seguir a diante com os estudos. 

Os depoimentos desse informante coloca em evidência a dinâmica das 

experimentações e sociabilidades no espaço e tempo, revelando as contradições 

encontradas nos discursos dos jovens. 

No domicílio de Sérgio moram seus pais, dois irmãos e a avó. Sua irmã 

trabalha em uma empresa de telefonia, seu irmão com a tecelagem, seu pai com a 

representação comercial, sua mãe em casa e a sua avó era aposentada. Sérgio 

nasceu em Resende Costa e se mudou para São João Del Rei com cinco anos de 

idade. Esse deslocamento da família aconteceu quando o seu pai fechou uma 

fábrica de sapatos para trabalhar como gerente em um posto de gasolina do seu tio. 

O retorno a Resende Costa aconteceu a partir da decisão do seu pai de trabalhar 

com a representação de vendas e por causa dos imóveis (três casas e um lote) que 

eles tinham deixado nessa cidade. Continuar morando em Resende Costa era parte 

das expectativas de Sérgio, que vinculou essa decisão à facilidade de ganhar 

dinheiro nessa cidade, à tranquilidade de se viver nesse lugar e à pouca intervenção 

policial nesse território em que todos se conheciam. Em seus argumentos, a 

liberdade estava associada ao direito de acelerar o seu carro e de andar com ele 

rebaixado, o que não era possível em São João Del Rei por causa do controle 

policial nessa cidade. Sérgio tinha verdadeira adoração por carros, que foi o grande 

incentivador da sua dedicação ao trabalho. 

Esse informante contou com muito orgulho que começou vendendo doces e 

salgados aos nove anos de idade. Nesse contexto em que grande parte dos jovens 

reproduz uma moralidade que vincula juventude e educação escolar, Sérgio tem 

mobilizado estratégias diferenciadas de ocupar o espaço urbano em Resende Costa 

e ser jovem nessa cidade. O informante saiu da escola quando estava no 2º ano do 

Ensino Médio porque nunca gostou de estudar e buscou legitimar essa sua decisão 

por meio do trabalho que, o tornou conhecido e respeitado em todo o município. 

Segundo Sérgio, “eu nunca gostei desse negócio de escola e se você falar de mim 
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em Resende Costa, todo mundo me conhece”. Para evitar o estigma, já que não se 

assimilava aos jovens estudantes, Sérgio procurou, no momento da entrevista, 

contar histórias de trabalhadores que não precisaram estudar para garantir um futuro 

bem sucedido. De acordo com ele, o seu padrinho fez até a 8ª série e se deu muito 

bem na vida, já que tinha “muito dinheiro”. Em seguida, falou de um amigo de 

Resende Costa que “ficou muito rico revendendo retalhos na cidade”. 

O que tornou Sérgio uma pessoa respeitada em Resende Costa foi a sua 

forma de inserção na cadeia produtiva da tecelagem. Como tecelão autônomo e 

patrão que sub-empregava inclusive o seu próprio irmão, Sérgio assume posições 

de referência perante os seus pares na medida em que consegue “manter os seus 

gastos, comprar um carro, pagar consórcio para tirar outro carro e poupar dinheiro 

para construir”. 

Sérgio não tem interesse em se desvincular da tecelagem no futuro porque, 

mesmo com a crise brasileira, “o dinheiro vinha rápido e estava sempre girando”, e 

talvez ele não teria as mesmas oportunidades de ganhar dinheiro fora de Resende 

Costa. Os movimentos, as trajetórias e as conexões de Sérgio nesse mercado 

tradicional começaram quando ele estava com 13 anos, no momento em que ele e o 

irmão foram contratados como tecedores terceirizados para trabalhar no domicílio de 

um lojista de Resende Costa. Foi com essa inserção, que representa para muitos 

outros jovens um trabalho sem muitas perspectivas de crescimento, que Sérgio e o 

seu irmão conheceram a importância, o potencial e a estabilidade do mercado de 

artesanatos. Na condição de tecedor autônomo e empregador de mão de obra 

terceirizada, ampliou as possibilidades do comércio no domicílio para além das 

fronteiras do local. 

Sérgio reconheceu que o trabalho dele e do irmão para os lojistas foi uma 

forma de “começar de baixo”, mas também, uma oportunidade de conhecer a cadeia 

produtiva de artesanatos e as estratégias de comercialização desses artefatos. Tal 

conexão permitiu ao irmão estabelecer vínculos diretos com compradores de outras 

localidades e iniciar o seu próprio negócio. Sérgio falou da dificuldade em descobrir 

todas as artimanhas para se trabalhar como atravessador nessa cadeia produtiva 

por causa da resistência daqueles que já praticam o comércio e se preocupam com 

a concorrência. Em seguida contou, com orgulho, sobre suas estratégias para atuar 

nesse mercado e conseguir vender as suas mercadorias nas cidades de Itabirito, 

Conselheiro Lafaiete e Congonhas.  
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Para chegar nessa posição precisou trabalhar com o irmão, sem contar que o 

seu maior interesse era aprender todas as articulações desse mercado, porque o 

seu irmão “não queria lhe passar tudo”. E, agora na condição de tecedor autônomo, 

reproduz essa preocupação e ensina aos seus funcionários apenas como “tecer os 

tapetes”, sem explicar “as formas de combinar as cores das linhas, o processo de 

preparação dos teares, os cálculos dos custos e lucros e para quais os clientes os 

artefatos são repassados”. Conforme Sérgio, mesmo para a sua irmã, que convive 

com essa produção em casa, era difícil chegar à posição de tecedor autônomo “por 

causa das dificuldades de conseguir compradores fora de Resende Costa”. Segundo 

ele, “o rapaz que trabalha comigo sabe apenas fazer o tapete. Eu não ensinei mais 

nada para ele. Deixo a sacolinha com os retalhos já preparada. Quando ele chega, 

pega esse material e tece os tapetes, porque ele pode querer fazer também”. 

Sérgio contou com muita clareza sobre os seus rendimentos, lucros e 

despesas, demonstrando orgulho em ter esse controle. De acordo com esse 

informante, o seu ganho gira em torno de R$90 a R$144 por dia para tecer, ele 

próprio, em média, entre 40 e 64 tapetes. Ao enunciar essa renda, começou a fazer 

cálculos em voz alta e, com um sorriso no rosto, afirmou que, por causa dessa 

administração muito controlada, todas as pessoas da cidade lhe chamam de “doido”. 

Segundo Sérgio, essas contas são necessárias para não se ter prejuízos e garantir o 

crescimento do seu negócio. O entrevistado explica: 

 

Para fazer um jogo (quatro peças) de tapetes você costuma gastar entre 1 
quilo e meio e 1 quilo e 800 gramas de retalho. 1 quilo de retalho eu pago 
R$3.40. Para fazer um jogo de tapetes gasto R$5.10 com retalhos, R$2.00 
com linha e R$1.30 com mão de obra para enrolar o retalho. Vendendo a 
R$18.00 o jogo de tapetes sobra, para mim, em torno de R$9.00. Eu faço 
entre 40, 60 e 64 tapetes por dia. Tiro, em torno, de R$90.0 a R$144. Mas, 
não paro para nada não. Eu gosto porque o dinheiro vem. 
 

Os rendimentos de Sérgio aumentam quando os seus artefatos são 

repassados aos comerciantes de outras localidades. Ele considera muito 

desgastante vender tapetes para os lojistas e comerciantes domiciliares de Resende 

Costa, que baixam muito os preços das mercadorias porque ali muitas pessoas 

tecem. Conforme esse informante, um tapete de R$5,00, às vezes, tem que ser 

vendido aos atravessadores de Resende Costa a R$4,50. Essas peças são mais 

valorizadas pelos consumidores de fora, que compram muito sem questionar. 
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E foi exatamente como um jovem tecedor autônomo de tradição (com 

liberdade para negociar as suas peças) que Sérgio argumentou sobre as tecnologias 

que, para ele são imprescindíveis para fazer e manter clientes de outras localidades, 

ou seja, para ampliar possibilidades do comércio de tradição no domicílio. Esse 

tecedor possui iphone e acessa a internet, segundo ele, “mais para resolver 

assuntos de trabalho”. Inclusive, reforçou sobre a incompatibilidade entre tecnologia 

e a socialização dos jovens para o trabalho, que ele tanto valoriza, principalmente, 

na condição de empregador de trabalhadores terceirizados. Contou de um vizinho 

que precisou ser internado pela mãe porque estava viciado em computador. Esse 

vizinho trabalhava para Sérgio, que preferiu pedir um tempo a esse jovem porque 

não estava levando a sério a tecelagem. De acordo com Sérgio, esse vizinho até 

disse que havia parado com o computador, mas ele não acredita nessa mudança e, 

por isso, estava preferindo trabalhar sozinho. 

Sérgio acredita que a tecelagem seria repassada, ainda, entre muitas 

gerações. Atuando nesse mercado tradicional estável, esse tecedor autônomo não 

tem preocupações com o futuro, pois prefere pensar e viver o presente já que está 

conseguindo com o trabalho (produção e comércio) na cadeia da tecelagem 

tradicional fazer “tudo o que tinha vontade e realizar todos os seus sonhos”. É 

necessário ressaltar que esse caso não representa a realidade média dos jovens na 

cidade, pois é um ponto fora da curva, já que os jovens geralmente trabalham como 

terceirizados e não buscam mudar essa condição provisória, acionada na maioria 

das vezes para realizar o sonho da formatura. 

A partir desses encaminhamentos, este capítulo propôs repensar o tema 

“juventude e trabalho” considerando as diversas formas de viver a relação trabalho 

na tecelagem e sistema educacional, como jovem. Essa diversidade essa diz 

respeito: às oportunidades, escolhas ou falta de escolhas; aos projetos individuais e 

familiares; às hierarquias sociais (e sua reprodução); à criação de uma “moral do 

trabalho”; à necessidade de renda da família e às contingências-necessidades 

materiais. Mesmo que ainda mais escolarizados e com maior facilidade de acessar 

as tecnologias, os jovens muitas vezes preferem abrir mão de um mercado com 

possibilidades cada vez mais restritas de inserção para continuar contando, por 

exemplo, com apoios familiares dessa rede de produção e comércio de artesanatos, 

que foi sendo estruturada a partir do século XVIII, em busca de negociar condições 

materiais de vida e autonomia. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Esta tese se dedicou à análise das configurações atuais do trabalho artesanal 

têxtil, de tradição do tear, na cidade histórica de Resende Costa, em Minas Gerais. 

Esta atividade começou no século XVIII em domicílios na zona rural e hoje ocupa 

lugar nos interstícios entre tradição e modernidade. A tradição, reinventada em 

contexto de projetos públicos de turismo, de estratégias econômicas regionais e de 

reconhecimento do oficio dos artesãos, mistura-se com investimentos capitalistas e 

com estratégias de inserção da mão-de-obra local no mercado de trabalho. 

Nesta investigação, inicialmente foram revisitados os elementos da história da 

tecelagem no estado de Minas Gerais e contextualizada a metamorfose do trabalho 

artesanal em conexão com o capitalismo de características neoliberais e limitação 

do mercado formal de trabalho. Nesse contexto, a previsão de que a atividade 

artesanal seria extinta pelo desenvolvimento industrial não se concretizou. A 

produção manual de artefato têxtil não apenas persistiu, como ademais conectou-se 

a formas atuais de relações capitalistas, como a terceirização, a subcontratação e o 

empreendedorismo individual. No entanto, a análise sobre o trabalho na cadeia 

produtiva do artesanato aqui apresentada - em diálogo com as contribuições 

analíticas de Schumpeter sobre a ação social orientada por valores e fluxos de 

motivos, de Foucault sobre a circulação dinâmica de poderes e de Bruno Latour, que 

confere lugar de autoridade aos objetos -, não assume plenamente a perspectiva de 

total subordinação do artesão.  

A origem do ofício de tecer está ligada à história de colonização brasileira e 

do ciclo do ouro em Minas Gerais. Esta história é contada aos turistas e demais 

consumidores dos artefatos vendidos em Resende Costa, que são frequentemente 

expostos nos pontos de venda junto a objetos antigos, principalmente teares e 

rocas. Desse modo, com um sentido de espetáculo, tais elementos são usados para 

comprovar e reforçar a ideia de permanência da tradição e vínculo com origens 

históricas. 

Porém, a visão de uma cadeia artesanal tradicional e duradoura foi 

desconstruída na pesquisa pelo mapeamento dos “actantes” (objetos e ações 

humanas, conforme a terminologia de Latour, 2021) que ultrapassam as fronteiras 

do local. O artesanato local, em conexão com o capitalismo industrial e em processo 

de empresarização, deixou de ser apenas condição de subsistência para tornar-se 
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fonte significativa de lucro dos atravessadores locais (lojista e comerciantes de 

artesanatos no domicílio). É preciso lembrar, contudo, que a base de sustentação da 

cadeia é o fato de existirem artesãos que dominam o ofício de manejo do tear 

tradicional, ainda que nem todo o artesanato têxtil vendido no município tenha 

origem nesse tipo de produção manual. 

As transformações, favorecidas pelas habilidades adquiridas na condição de 

ser artesão de tradição, têm posicionado o artesanato como segmento de maior 

importância dessa economia local. A ele se deve a elevação do índice de empregos 

e, em grande medida, o desenvolvimento urbano do município. O artesanato 

conecta em Resende Costa o capital comercial e o trabalho, e hierarquiza as 

relações econômicas e sociais. Poderia ser aplicada a esse contexto a afirmação de 

Antunes, de que a tradição “prisioneira do solo material estruturado pelo capital” 

“interage com o trabalho, na necessidade preponderante de participar do processo 

de valorização do capital, tornando parte intrínseca do seu mecanismo” (ANTUNES, 

2009, p. 123). 

Adotando uma perspectiva que valoriza a circulação contínua de poderes, 

foram problematizadas na tese as condições de estabilidade do atravessador e 

realçadas as diferentes condições do trabalhador artesão terceirizado, autônomo, 

domiciliar, demonstrando assim a capacidade desse trabalhador para acionar o 

saber (capital conhecimento) em busca de se tornar um microempresário e melhorar 

suas condições do trabalho no domicílio. Tais estratégias dos trabalhadores revelam 

ser tênue a fronteira entre artesão e capital comercial, pois há situações de produtor-

comerciante e de comerciante-produtor. 

Se considerar somente os artesãos tradicionais de Resende Costa, é 

necessário admitir que as categorias não são definitivamente separadas e imutáveis. 

Há casos em que a hierarquia se desestabiliza e ora deixa transparecer a sujeição, 

ora a parceria. A tese aponta a dinâmica das negociações desses trabalhadores e, 

para algumas situações, relativiza a impressão inicial que procura manter o 

atravessador local sempre em posição favorecida. Há artífices que mobilizam 

recursos e alcançam a condição de lojista e comerciante e há artesãos/produtores 

que têm maior força para negociar com os lojistas e comerciantes.  

É possível afirmar que a tradição reinventada – a da produção do tear 

tradicional – é uma construção que serve tanto ao capital comercial quanto aos 

trabalhadores. Nesse processo, a experiência com o tear (como objeto mais 
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importante desse contexto) é fundamental na medida em que o domínio prático 

desse saber favorece o alcance, pelo artesão, da condição de 

empresário/atravessador. Alguns dos que são hoje comerciantes foram eles próprios 

artesãos.  

Este estudo, porém, também apontou que a produção em massa de 

artesanatos e a terceirização do trabalho contribuem para fragilizar as condições de 

artífice do artesão/trabalhador em Resende Costa. Isso ocorre na medida em que o 

repasse de saberes e conhecimentos (tradição do tear) visa formar mão-de-obra que 

trabalhará de forma terceirizada na produção manual massificada para atender o 

comércio por atacado. É preciso mencionar, ainda, a presença de uma mão de obra 

que pica os fios e produz os novelos, enrola os retalhos e produz os novelos, 

utilizados na produção de tapetes, além da mão-de-obra que faz acabamento das 

peças, que embora não dominem o conhecimento do manejo do tear tradicional, 

estão incluídos na composição total de trabalhadores da cadeia de artesanato do 

município. 

O comércio desses artesanatos, colocados para concorrer com produtos 

industriais asiáticos que custam mais barato, desconsidera o valor justo da mão de 

obra. Este também é prejudicado pela introdução da tecelagem em teares elétricos. 

Nesse contexto, a patrimonialização do ofício de tecer convive lado a lado com a 

tecelagem industrial, de produção manual massificada – que igualmente faz-se 

passar, aos olhos dos consumidores, por artefatos de produção tradicional. No 

entanto, há agentes comerciais que não abrem mão de negociar peças feitas em 

teares manuais, favorecendo os tecelões autônomos que continuam praticando, 

diariamente, criatividade no tear tradicional. 

A veiculação da ideologia do empreendedorismo individual na rede artesanal 

resendecostense tem sido realizada incessantemente em consonância com o que 

ocorre no país e em grande parte do mundo capitalista. A transformação da 

tecelagem nesse município coincide com o período de difusão das políticas 

econômicas neoliberais e com mudanças no mundo do trabalho, que fragilizaram as 

relações formais e os direitos dos trabalhadores. A maior incidência da formalização 

de negócios por conta própria na cadeia da tecelagem está associada à nova cultura 

do trabalho, que defende a liberdade e flexibilidade do mercado e a maior iniciativa 

dos atores econômicos, ao mesmo tempo em que busca restringir a intervenção 

estatal sobre a economia e os direitos dos trabalhadores. Nessa perspectiva, o 
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segmento artesanal torna-se mais funcional ao sistema à medida que, ao dar 

trabalho e abrir possibilidade de renda, reduz a oferta de mão de obra 

desempregada. 

Ampliando o debate em torno da relação entre neoliberalismo, mutações no 

mercado de trabalho e trabalho artesanal, esta tese analisou o empreendedorismo 

individual. Primeiramente, associou-o às estratégias dos artesãos e demais 

trabalhadores da tecelagem artesanal para mobilizar potenciais locais em busca de 

compensar as suas privações históricas. É importante lembrar que, já no século 

XVIII, o trabalho era dividido entre as fiandeiras que ficavam por conta de preparar 

as fibras e produzir os fios e as tecedeiras que entrelaçavam esses resíduos têxteis 

no tear. Em segundo lugar, o empreendedorismo foi vinculado à iniciativa individual 

de cada agente para renovar/modernizar essa cadeia artesanal para favorecer sua 

conexão com a sociedade-mercado global. Por exemplo, o empreendedorismo se 

vincula à iniciativa de aproveitar resíduos de malhas das indústrias têxteis para 

produzir em massa, artesanatos ecologicamente corretos. Nesse contexto, ganha 

ainda importância encenar a produção artesanal como tradição e espetáculo a partir 

da teatralização do ato de tecer em teares de madeira, que demonstra a 

permanência de elementos antigos. 

A terceira perspectiva adotada neste estudo sobre o empreendedorismo 

individual foi inseri-lo na dinâmica das configurações do trabalho artesanal na rede 

de produção e comércio de artesanatos. Nesse sentido, mostrou-se que o 

empreendedorismo é condicionado ao coletivo e à circulação dinâmica de poderes. 

Isso ocorre, por exemplo, quando as mobilidades de cada agente precisam contar 

com incentivos familiares que repassam conhecimentos, favorecem vínculos sociais 

e concedem apoios financeiros, técnicos e operacionais. A ideologia do 

empreendedorismo decorre de uma ordem que busca manter relações de produção 

e dominação; no entanto, em práticas efetivas de alguns dos artesãos estudados 

nesta pesquisa, ela não é simplesmente negada e combatida, mas apropriada a seu 

favor. 

O capitalismo flexível legitima o empreendedorismo individual como nova 

cultura do trabalho, expressão da subordinação do trabalhador na economia 

flexibilizada. Porém, ficou destacado neste estudo que, se por um lado, para parcela 

importante dos trabalhadores, essa nova cultura é uma nova vestimenta para formas 

de exploração e subordinação, por outro lado, há evidências em Resende Costa de 
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que há artesãos que se apropriam estrategicamente das políticas públicas de 

incentivo ao empreendedorismo e assim fortalecem sua condição de artesão de 

tradição no espaço domicílio, garantindo um padrão adequado de renda e 

autonomia. Há aspectos negativos do empreendedorismo individual estimulado 

pelos atores econômicos hegemônicos e pelo poder público. Porém, também há o 

protagonismo de artesãos que têm conseguido recriar modos de vida e trabalho e 

resistem a se transformarem em meros intermediários sem nenhum poder de ação. 

A tese mostrou, em conclusão, que a rede de produção e comercialização do 

artesanato têxtil de Resende Costa é complexa e composta por grande diversidade 

de atores e de posições. Ela é tensionada entre tradição e modernidade, e nela há 

trabalho e produção manual e industrial. Além disso, a divisão social do trabalho se 

manifesta na terceirização. Nessa cadeia produtiva surgem artefatos únicos e 

originais e, por outro lado, há a massificação da produção e comércio por atacado 

subordinado ao capital comercial, representado pelos atravessadores atacadistas. 

Valoriza-se o ofício-saber e os objetos como patrimônio. Porém também estão 

fortemente presentes as lógicas do lucro, da espetacularização e do consumo. No 

circuito da Estrada Real e ganhando territórios mais longínquos, o artesanato de 

Resende Costa é mercadoria e bem simbólico. 
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GLOSSÁRIO38 

 

Bolas Novelos de retalhos enrolados por quem prepara os retalhos. 
 

Padrão liso É o tecido mais simples, onde os fios da urdidura são 
repassados nos liços, sempre na mesma sequência. Os fios são 
entrelaçados um a um, de maneira que o fio da trama passe ora 
por baixo, ora por cima de cada fio da urdidura. 
 

Padrão de dados É o tecido desenhado. Esquemas que, ao contrário do “padrão 
liso”, só ganham forma em teares com quatro liços acionados 
por quatro pedais. Cada fio que sai da “teia” ou bobina passa 
em orifícios de dois liços (dois de fora; dois de dentro; um de 
fora e um de dentro ou um de dentro e um de fora). 
 

Picador Responsável pela produção de novelos. Trabalhador que corta 
os retalhos em tiras, emenda esse material e enrola a grande 
tira formada. 
 

Liços Cordel vertical do tear. 
 

Ofício de tecer Consiste basicamente em entrelaçar, de maneira ordenada, dois 
conjuntos de fios (urdume e trama) para formar o tecido. 
 

Pentes Caixilhos com aberturas perpendiculares pelos quais passam os 
fios de uma “teia” (bobina com linha). 
 

Roca Haste de madeira no qual se enrola a rama de fibras (lã, 
algodão etc.) para fiar (transformar em fio) essa matéria prima. 
 

Tear Aparelho, instrumento ou máquina destinada a produzir tecidos 
e artesanatos têxteis. 
 

Tecelão Artesão que tem o tear rústico de madeira como principal 
instrumento de trabalho. 
 

Teias Bobinas com linhas que alimentam o tear. 
 

Pedais Parte do tear de madeira que movimenta os liços. 
 

Urdideira Conjunto de duas peças paralelas e verticais, munidas, em 
geral, de pregos e madeiras ou de ganchos de ferro, destinados 
a dispor os fios da urdidura. 
 

Urdidura Conjunto de fios colocado em primeiro lugar, paralelos uns aos 
outros, no sentido do comprimento do tear. 
 

                                                           
38 O glossário foi elaborado a partir do Dossiê de Registro de Bem Cultural Imaterial (RESENDE 

COSTA, 2016) e da pesquisa empírica. 
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APÊNDICE A - Roteiros de entrevistas semiestruturadas com lojistas 

Mercado de tecelagem tradicional e a dinâmica do trabalho artesanal 

 

1. Caracterização pessoal e profissional dos lojistas e de seus familiares 

1.1. Sexo do informante e de seus familiares 

1.2. Idade do informante e de seus familiares 

1.3. Local de nascimento do informante e de seus familiares 

1.4. Escolaridade do informante e de seus familiares 

1.5. Estado civil do informante e de seus familiares 

1.6. Número de filhos 

1.7. Trabalho dos membros da família: 

1.8. Os membros da família estavam empregados com carteira assinada? 

1.9. O seu rendimento é diferente dos membros de sua família? 

1.10. Qual o faturamento médio dos lojistas? 

 

2. Produção e comércio de artesanatos 

2.1. Como foi a sua história com a tecelagem? 

2.2. Por que, quando e como começou a se envolver com a tecelagem? 

2.3. O seu cônjuge trabalha na cadeia da tecelagem? Por quê? 

2.4. Você considera a tecelagem importante? Por quê? 

2.5. Você considera a tecelagem importante para a sua família? Por quê? 

2.6. Você considera a tecelagem importante para o município? Por quê? 

2.7. Você percebe alguma desvantagem no mercado da tecelagem? Por quê? 

2.8. Qual a história do comércio de artesanato em Resende Costa? 

2.9. Quando (ano e idade) e como começou com a loja? 

2.10. Por que você resolveu vender artesanatos em um ponto comercial? 

2.11. Por que você optou por montar loja nesse local da cidade? 

2.12. Qualquer um tem condição de ser lojista? Por quê? 

2.13. Qualquer um tem condição de ter loja na rua em que você montou a sua? Por 

quê? 

2.14. Quais as vantagens e desvantagens em ter loja na cidade? Quais? 

2.15. Qualquer um tem condição de ter loja na entrada da cidade? Por quê? 

2.16. Por que as pessoas abrem lojas nessa avenida? 

2.17. Quais as vantagens e desvantagens em ter loja na entrada da cidade? Quais? 

2.18. Qualquer pessoa consegue permanecer com loja na entrada da cidade? Por 

quê? 

2.19. Todos os pontos comerciais dessa avenida são bons? Por quê? 

2.20. Existe muita concorrência nessa avenida? Se sim, como você faz para vencer 

a concorrência? 

2.21. Você utiliza de alguma estratégia para atrair os clientes? Quais? 

2.22. O ponto é próprio ou alocado? 

2.23. O seu negócio é formalizado? Como? 

2.24. Se sim, por que você formalizou? 
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2.25. Você acha importante essa formalização? 

2.26. Você tem funcionários? Por quê? Se sim, quantos funcionários e qual o 

rendimento deles? Possuem carteira assinada? quantas horas esses funcionários 

trabalham? Qual o trabalho deles na loja? 

2.27. Qual a diferença entre quem tem loja e quem comercializa artesanatos no 

domicílio? 

2.28. Como é o seu trabalho? 

2.29. Você está satisfeito com o seu trabalho? Por quê? 

2.30. Você percebe alguma desvantagem no seu trabalho? Por quê? 

2.31. Você gostaria de trabalhar com outra atividade? Por quê? 

2.32. Você já trabalhou em outra atividade? Quando? Por quê? 

2.33. Você já teve carteira assinada? 

2.34. Se sim, por que não continuou nesse trabalho?  

2.35. Quem produz as mercadorias vendidas na sua loja? 

2.36. Como é o processo de produção? Onde acontece a produção? 

2.37. Você considera mais vantajoso trabalhar como produtor ou lojista? Por quê? 

2.38. Você tem a intenção de deixar de trabalhar com loja? Por quê? 

2.39. Você já trabalhou como produtor? 

2.40. Se sim, por que você deixou de trabalhar como produtor? 

2.41. Tem vontade de voltar a trabalhar como produtor? 

2.42. Como é o vínculo trabalhista entre lojistas e produtores? 

2.43. Os produtores têm carteira assinada? 

2.44. Os produtores têm direitos trabalhistas? Por quê? 

2.45. Como esse trabalhador faz para se aposentar? 

2.46. Quanto e como os produtores recebem? 

2.47. Você acha importante o rendimento por produção? Por quê? 

2.48. Você compreende alguma vantagem nesse trabalho por produção? Por quê? 

2.49. Você compreende alguma desvantagem nesse trabalho por produção? Por 

quê? 

2.50. Você contrata mão de obra terceirizada? 

2.51. É comum a contratação desse trabalhador no município? 

2.52. Quem é esse trabalhador terceirizado? 

2.53. Como é o trabalho dos terceirizados? 

2.54. Onde os terceirizados costumam trabalhar? 

2.55. Onde os terceirizados preferem trabalhar? 

2.56. Os lojistas gostam de trabalhar com mão de obra terceirizada? Por quê? 

2.57. Os produtores gostam de trabalhar como terceirizados? 

2.58. Os terceirizados gostam de trabalhar para os lojistas? Por quê? 

2.59. Quanto recebe, em média, um trabalhador terceirizado? 

2.60. Você considera bom o faturamento dos trabalhadores terceirizados? Por quê? 

2.61. Você já trabalhou como terceirizado? Por quê? 

2.62. Qual o agente mais privilegiado da cadeia da tecelagem? 

2.63. Quem são os atravessadores? 

2.64. Quanto se paga pelos retalhos e pelos fios? 
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2.65. Quem fornece as matérias primas da sua empresa? 

2.66. Para quem você vende as suas peças? 

2.67. As peças que você comercializa têm etiquetas (exigência do INMETRO)? Você 

conhece as exigências do INMETRO, com relação às etiquetas?  

2.68. Se sim, as etiquetas atendem às exigências do INMETRO? 

2.69. Considera possível atender essas exigências? Por quê? 

2.70. Quem produz e coloca as etiquetas nas peças? 

 

3. Associação de artesãos 

3.1. O que você acha da ASARC? 

3.2. Você considera a ASARC importante? 

3.3. Essa associação tem dado certo? 

3.4. Você participa ou já participou da ASARC? 

3.5. Se sim, como foi ou tem sido a sua experiência na ASARC? 

3.6. A ASARC foi ou tem sido importante para você? 

3.7. Quais as vantagens e desvantagens de participar da ASARC? 

3.8. Você já teve problemas na ASARC? 

3.9. Quando e como foi criada a ASARC? 

3.10. Qual(is) o(s) objetivo(s) da ASARC? 

3.11. A ASARC tem alcançado os seus objetivos? Por quê? 

3.12. A ASARC enfrenta ou já enfrentou problemas? Quais? 

3.13. Qualquer pessoa pode participar da ASARC? 

3.14. Quais as exigências para ser membro da ASARC? 

3.15. Os associados são unidos? 

3.16. Os membros participam das reuniões? Por quê? 

3.17. As peças expostas na ASARC trazem nomes dos tecedores? Por quê? 

 

4. Massificação, modernidade no mercado de tecelagem tradicional  

4.1. A produção artesanal de artefatos têxteis sofreu alterações? Quais? Por quê? 

4.2. Todas as peças vendidas no mercado resendecostense são artesanais? 

4.3. Esse mercado oferta produtos industriais? Por quê? 

4.4. Se sim, quando começou esse comércio? 

4.5. Você concorda com o comércio de produtos industriais? 

4.6. De onde são essas peças? 

4.7. Essas peças têm sido produzidas na cidade? Por quê? 

4.8. Você concorda com a produção industrial no município? 

4.9. Você acha que essa produção pode prejudicar o mercado resendecostense? 

Por quê? 

4.10. Você acha que essa produção pode acabar com a produção manual? 

4.11. Como tem sido possível conciliar a tentativa de salvaguardar a tecelagem 

como patrimônio imaterial nesse mercado em que o artesanato tem concorrido com 

produtos industriais? 
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APÊNDICE B - Roteiros de entrevistas semiestruturadas com comerciantes 

domiciliares - Mercado de tecelagem tradicional e a dinâmica do trabalho 

artesanal 

 

1. Caracterização pessoal e profissional dos comerciantes domiciliares e de 

seus familiares 

1.1. Sexo do informante e de seus familiares 

1.2. Idade do informante e de seus familiares 

1.3. Local de nascimento do informante e de seus familiares 

1.4. Escolaridade do informante e de seus familiares 

1.5. Estado civil do informante e de seus familiares 

1.6. Número de filhos 

1.7. Trabalho dos membros da família: 

1.8. Os membros da família estavam empregados com carteira assinada? 

1.9. O seu rendimento é diferente dos membros de sua família? 

1.10. Qual o faturamento médio dos comerciantes? 

 

2. Produção e comércio de artesanatos 

2.1. Como foi a sua história com a tecelagem? 

2.2. Por que, quando e como começou a se envolver com a tecelagem? 

2.3. O seu cônjuge trabalha na cadeia da tecelagem? Por quê? 

2.4. Você considera a tecelagem importante? Por quê? 

2.5. Você considera a tecelagem importante para a sua família? Por quê? 

2.6. Você considera a tecelagem importante para o município? Por quê? 

2.7. Você percebe alguma desvantagem no mercado da tecelagem? Por quê? 

2.8. Qual a história do comércio de artesanato em Resende Costa? 

2.9. Quando (ano e idade) e como começou com o comércio? 

2.10. Por que você resolveu vender artesanatos? 

2.11. Qualquer um tem condição de ser comerciante? Por quê? 

2.12. Qualquer um tem condição de ter loja na entrada da cidade? Por quê? 

2.13. Quais as vantagens e desvantagens em ser comerciante domiciliar na cidade? 

Quais? 

2.14. Quais as vantagens e desvantagens em ter loja na cidade? Quais? 

2.15. Quais as vantagens e desvantagens em ter loja na entrada da cidade? Quais? 

2.16. O seu negócio é formalizado? Como? 

2.17. Se sim, por que você formalizou? 

2.18. Você acha importante essa formalização? 

2.19. Você tem funcionários? Por quê? Se sim, quantos funcionários e qual o 

rendimento deles? Possuem carteira assinada? Quantas horas esses funcionários 

trabalham? Qual o trabalho deles? 

2.20. Você utiliza de alguma estratégia para atrair os clientes? Quais? 

2.21. Qual a diferença entre quem tem loja e quem comercializa artesanatos no 

domicílio? 



258 
 

2.22. Como é o seu trabalho? 

2.23. Você está satisfeito com o seu trabalho? Por quê? 

2.24. Você gostaria de trabalhar com outra atividade? Por quê? 

2.25. Você já trabalhou em outra atividade? Quando? Por quê? 

2.26. Você já teve carteira assinada? 

2.27. Se sim, por que não continuou nesse trabalho?  

2.28. Quem produz as mercadorias que você vende? 

2.29. Como é o processo de produção? Onde acontece a produção? 

2.30. Você considera mais vantajoso trabalhar como produtor ou comerciante? Por 

quê? 

2.31. Você tem a intenção de deixar de trabalhar como comerciante? Por quê? 

2.32. Você tem a intenção de montar loja? Por quê? 

2.33. Você já trabalhou como produtor? 

2.34. Se sim, por que você deixou de trabalhar como produtor? 

2.35. Tem vontade de voltar a trabalhar como produtor? 

2.36. Como é o vínculo trabalhista entre comerciantes e produtores? 

2.37. Os produtores têm carteira assinada? 

2.38. Os produtores têm direitos trabalhistas? Por quê? 

2.39. Como esse trabalhador faz para se aposentar? 

2.40. Quanto e como os produtores recebem? 

2.41. Você acha importante o rendimento por produção? Por quê? 

2.42. Você compreende alguma vantagem nesse trabalho por produção? Por quê? 

2.43. Você compreende alguma desvantagem nesse trabalho por produção? Por 

quê? 

2.44. Você contrata mão de obra terceirizada? 

2.45. É comum a contratação desse trabalhador no município? 

2.46. Quem é esse trabalhador terceirizado? 

2.47. Como é o trabalho dos terceirizados? 

2.48. Onde os terceirizados costumam trabalhar? 

2.49. Onde os terceirizados preferem trabalhar? 

2.50. Os comerciantes gostam de trabalhar com mão de obra terceirizada? Por quê? 

2.51. Os produtores gostam de trabalhar como terceirizados? Por quê? 

2.52. Os terceirizados gostam de trabalhar para os comerciantes? 

2.53. Quanto recebe, em média, um trabalhador terceirizado? 

2.54. Você considera bom o faturamento dos trabalhadores terceirizados? Por quê? 

2.55. Você já trabalhou como terceirizado? Por quê? 

2.56. Qual o agente mais privilegiado da cadeia da tecelagem? 

2.57. Quem são os atravessadores? 

2.58. Quanto se paga pelos retalhos e pelos fios? 

2.59. Quem fornece as matérias primas da sua empresa? 

2.60. Para quem você vende as suas peças? 

2.62. As peças que você comercializa têm etiquetas (exigência do INMETRO)? Você 

conhece as exigências do INMETRO, com relação às etiquetas?  

2.63. Se sim, as etiquetas atendem às exigências do INMETRO? 
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2.64. Considera possível atender essas exigências? Por quê? 

2.65. Quem produz e coloca as etiquetas nas peças? 

 

3. Associação de artesãos 

3.1. O que você acha da ASARC? 

3.2. Você considera a ASARC importante? 

3.3. Essa associação tem dado certo? 

3.4. Você participa ou já participou da ASARC? 

3.5. Se sim, como foi ou tem sido a sua experiência na ASARC? 

3.6. A ASARC foi ou tem sido importante para você? 

3.7. Quais as vantagens e desvantagens de participar da ASARC? 

3.8. Você já teve problemas na ASARC? 

3.9. Quando e como foi criada a ASARC? 

3.10. Qual(is) o(s) objetivo(s) da ASARC? 

3.11. A ASARC tem alcançado os seus objetivos? Por quê? 

3.12. A ASARC enfrenta ou já enfrentou problemas? Quais? 

3.13. Qualquer pessoa pode participar da ASARC? 

3.14. Quais as exigências para ser membro da ASARC? 

3.15. Os associados são unidos? 

3.16. Os membros participam das reuniões? Por quê? 

3.17. As peças expostas na ASARC trazem nomes dos tecedores? Por quê? 

 

4. Massificação, modernidade no mercado de tecelagem tradicional  

4.1. A produção artesanal de artefatos têxteis sofreu alterações? Quais? Por quê? 

4.2. Todas as peças vendidas no mercado resendecostense são artesanais? 

4.3. Esse mercado oferta produtos industriais? Por quê? 

4.4. Se sim, quando começou esse comércio? 

4.5. Você concorda com o comércio de produtos industriais? 

4.6. De onde são essas peças? 

4.7. Essas peças têm sido produzidas na cidade? Por quê? 

4.8. Você concorda com a produção industrial no município? 

4.9. Você acha que essa produção pode prejudicar o mercado resendecostense? 

Por quê? 

4.10. Você acha que essa produção pode acabar com a produção manual? 

4.11. Como tem sido possível conciliar a tentativa de salvaguardar a tecelagem 

como patrimônio imaterial nesse mercado em que o artesanato tem concorrido com 

produtos industriais? 
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APÊNDICE C - Roteiros de entrevistas semiestruturadas com produtores - 

Mercado de tecelagem tradicional e a dinâmica do trabalho artesanal 

 

1. Caracterização pessoal e profissional dos produtores (tecedor autônomo, 

tecedor terceirizado e trabalhadores terceirizados responsáveis por enrolar 

retalhos e fazer acabamento das peças) e de seus familiares 

1.1. Sexo do informante e de seus familiares 

1.2. Idade do informante e de seus familiares 

1.3. Local de nascimento do informante e de seus familiares 

1.4. Escolaridade do informante e de seus familiares 

1.5. Estado civil do informante e de seus familiares 

1.6. Número de filhos 

1.7. Trabalho dos membros da família: 

1.8. Os membros da família estavam empregados com carteira assinada? 

1.9. O seu rendimento é diferente dos membros de sua família? 

1.10. Qual o faturamento médio dos produtores? 

 

2. Produção e comércio de artesanatos 

2.1. Como foi a sua história com a tecelagem? 

2.2. Por que, quando e como começou a se envolver com a tecelagem? 

2.3. O seu cônjuge trabalha na cadeia da tecelagem? Por quê? 

2.4. Você considera a tecelagem importante? Por quê? 

2.5. Você considera a tecelagem importante para a sua família? Por quê? 

2.6. Você considera a tecelagem importante para o município? Por quê? 

2.7. Você percebe alguma desvantagem no mercado da tecelagem? Por quê? 

2.8. Qual a história da produção de artesanato em Resende Costa? 

2.9. Quando (ano e idade) e como começou com a produção? 

2.10. Por que você resolveu produzir artesanatos? 

2.11. Qualquer um tem condição de ser produtor? Por quê? 

2.12. Qualquer um tem condição de vender peças a atacado? Por quê? 

2.13. Qualquer um tem condição de ter loja na entrada da cidade? Por quê? 

2.14. Quais as vantagens e desvantagens em ser produtor na cidade? Quais? 

2.15. Quais as vantagens e desvantagens em ter loja na cidade? Quais? 

2.16. Quais as vantagens e desvantagens em ter loja na entrada da cidade? Quais? 

2.17. O seu negócio é formalizado? Como? 

2.18. Se sim, por que você formalizou? 

2.19. Você acha importante essa formalização? 

2.20. Você tem funcionários? Por quê? Se sim, quantos funcionários e qual o 

rendimento deles? Possuem carteira assinada? Quantas horas esses funcionários 

trabalham? Qual o trabalho deles? 

2.21. Qual a diferença entre quem produz e quem comercializa artesanatos? 

2.22. Como é o seu trabalho? 

2.23. Você está satisfeito com o seu trabalho? Por quê? 
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2.24. Você gostaria de trabalhar com outra atividade? Por quê? 

2.25. Você já trabalhou em outra atividade? Quando? Por quê? 

2.26. Você já teve carteira assinada? 

2.27. Se sim, por que não continuou nesse trabalho?  

2.28. Para quem você vende as mercadorias que você produz? 

2.29. Como é o processo de produção? Onde acontece a produção? 

2.30. Quem são os atravessadores? 

2.31. Você considera mais vantajoso trabalhar como produtor ou atravessador? Por 

quê? 

2.32. Você tem a intenção de deixar de trabalhar como produtor? Por quê? 

2.33. Você tem a intenção de montar loja? Por quê? 

2.34. Você já trabalhou como atravessador? 

2.35. Se sim, por que você deixou de trabalhar como atravessador? 

2.36. Tem vontade de voltar a trabalhar como atravessador? 

2.37. Como é o vínculo trabalhista entre atravessadores e produtores? 

2.38. Os produtores têm carteira assinada? 

2.39. Os produtores têm direitos trabalhistas? Por quê? 

2.40. Como esse trabalhador faz para se aposentar? 

2.41. Quanto e como os produtores recebem? 

2.42. Você acha importante o rendimento por produção? Por quê? 

2.43. Quais as vantagens e desvantagens desse trabalho por produção? Por quê? 

2.44. Os lojistas e comerciantes contratam mão de obra terceirizada? 

2.45. É comum a contratação desse trabalhador no município? 

2.46. Quem é o trabalhador terceirizado? 

2.47. Como é o trabalho dos terceirizados? 

2.48. Onde os terceirizados costumam trabalhar? 

2.49. Onde os terceirizados preferem trabalhar? 

2.50. Os lojistas e comerciantes gostam de trabalhar com mão de obra terceirizada? 

Por quê? 

2.51. Os produtores gostam de trabalhar como terceirizados? Por quê? 

2.52. Os terceirizados gostam de trabalhar para os lojistas e comerciantes? 

2.53. Quanto recebe, em média, um trabalhador terceirizado? 

2.54. Você considera bom o faturamento dos trabalhadores terceirizados? Por quê? 

2.55. Você trabalha ou já trabalhou como terceirizado? Por quê? 

2.56. Se trabalha, você tem interesse em deixar de trabalhar como terceirizado? Por 

quê? 

2.57. Os tecedores preferem trabalhar como terceirizados ou autônomos? 

2.58. Qual o agente mais privilegiado da cadeia da tecelagem? 

2.59. Quanto se paga pelos retalhos e pelos fios? 

2.60. Quem fornece as matérias primas para a sua produção? 

2.61. Para quem você vende as suas peças? 

2.62. As peças que você produz têm etiquetas (exigência do INMETRO)? Você 

conhece as exigências do INMETRO, com relação às etiquetas? (pergunta apenas 

para os tecedores). 
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2.63. Se sim, as etiquetas atendem às exigências do INMETRO? (pergunta apenas 

para os tecedores). 

2.64. Considera possível atender essas exigências? Por quê? (pergunta apenas 

para os tecedores). 

2.65. Quem produz e coloca as etiquetas das peças? (pergunta apenas para os 

tecedores). 

 

3. Associação de artesãos 

3.1. O que você acha da ASARC? 

3.2. Você considera a ASARC importante? 

3.3. Essa associação tem dado certo? 

3.4. Você participa ou já participou da ASARC? 

3.5. Se sim, como foi ou tem sido a sua experiência na ASARC? 

3.6. A ASARC foi ou tem sido importante para você? 

3.7. Quais as vantagens e desvantagens de participar da ASARC? 

3.8. Você já teve problemas na ASARC? 

3.9. Quando e como foi criada a ASARC? 

3.10. Qual(is) o(s) objetivo(s) da ASARC? 

3.11. A ASARC tem alcançado os seus objetivos? Por quê? 

3.12. A ASARC enfrenta ou já enfrentou problemas? Quais? 

3.13. Qualquer pessoa pode participar da ASARC? 

3.14. Quais as exigências para ser membro da ASARC? 

3.15. Os associados são unidos? 

3.16. Os membros participam das reuniões? Por quê? 

3.17. As peças expostas na ASARC trazem nomes dos tecedores? Por quê? 

 

4. Massificação, modernidade no mercado de tecelagem tradicional  

4.1. A produção artesanal de artefatos têxteis sofreu alterações? Quais? Por quê? 

4.2. Todas as peças vendidas no mercado resendecostense são artesanais? 

4.3. Esse mercado oferta produtos industriais? Por quê? 

4.4. Se sim, quando começou esse comércio? 

4.5. Você concorda com o comércio de produtos industriais? 

4.6. De onde são essas peças? 

4.7. Essas peças têm sido produzidas na cidade? Por quê? 

4.8. Você concorda com a produção industrial no município? 

4.9. Você acha que essa produção pode prejudicar o mercado resendecostense? 

Por quê? 

4.10. Você acha que essa produção pode acabar com a produção manual? 

4.11. Como tem sido possível conciliar a tentativa de salvaguardar a tecelagem 

como patrimônio imaterial nesse mercado em que o artesanato tem concorrido com 

produtos industriais? 
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APÊNDICE D - Roteiro de entrevistas semiestruturadas com jovens que moram 

em Resende Costa 

Mercado de tecelagem tradicional e a dinâmica do trabalho artesanal 

 

1. Caracterização pessoal e profissional dos jovens 

1.1. Sexo do informante 

1.2. Idade do informante 

1.3. Local de nascimento do informante e de seus familiares 

1.4. Escolaridade do informante 

1.5. Número de irmãos 

1.7. Trabalho do jovem 

 

2. Produção e Comércio de artesanatos 

2.1. Você trabalha atualmente no mercado da tecelagem? Por que? 

2.1.1. Se sim, em que vocês trabalham? 

2.1.2. Como é o seu trabalho? 

2.1.3. Como tem sido essa experiência? 

2.1.4. Está satisfeito? 

Você tem a intenção de trabalhar com a tecelagem no futuro? Por quê? 

2.2. Você considera a tecelagem importante? Por quê? 

2.3. Você tem orgulho da tecelagem? Por quê? 

2.4. Você acha que esse mercado será mantido? Por quê? 

2.5. Você acessa tecnologias? Quais? 

2.6. Você têm acesso à internet? Como? 
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ANEXO A - Lojas de artesanato 

 

Lojas na avenida (Alfredo Penido) de acesso à cidade 
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Lojas fora da Avenida Alfredo Penido 
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ANEXO B - Dossiê de registro de bem cultural imaterial 
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