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RESUMO 
 

A Região Nordeste do Brasil se encontra em destaque no cenário das ricas expressões do 

artesanato nacional. A prática do artesanato contribui para a empregabilidade da mão-de-obra 

local, utilizando-se dos recursos naturais disponíveis geralmente de forma ecologicamente 

correta. Essa atividade permite a conservação do repertório cultural existente e possibilidades 

de atenuação das desigualdades sociais, contribuindo também para o aumento de atividades 

turísticas melhorando o desenvolvimento social da região. Entender essa teia de relações 

complexas entre o artesanato, os artesãos, seus processos de fabricação associados aos saberes 

tradicionais e a utilização do couro como matéria prima, observando a dinâmica do manejo 

ligada ao desenvolvimento sustentável se faz necessário para a compreensão da convivência no 

semiárido da Região do Cariri Cearense. O estudo se desenvolve na Região do Cariri, localizado 

na região sul do estado. Esta região é composta por nove municípios, porém, em virtude da 

expressividade da produção artesanal de artigos em couro, o foco da pesquisa será em torno de 

três municípios em destaque: Juazeiro do Norte, Crato e Nova Olinda. A presente pesquisa teve 

como objetivo geral analisar o espaço de produção artesanal dos artigos em couro, sob a 

perspectiva do desenvolvimento sustentável, através da incorporação de elementos culturais, 

direcionando o pensamento para a lógica de valorização transmissão dos saberes locais e para 

a realização de um desenvolvimento regional sustentável.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Artesanato. Couro. Sustentabilidade. Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The Northeast Region of Brazil stands out in the context of the rich expressions of national 

crafts. The practice of handicrafts contributes to the employability of the local labor force, using 

natural resources generally available in an ecologically correct way. This activity allows the 

conservation of the existing cultural repertoire and possibilities of attenuation of social 

inequalities, also contributing to the increase of tourism activities, improving the social 

development of the region. Understanding this web of complex relationships between crafts, 

craftsmen, their manufacturing processes associated with traditional knowledge and the use of 

leather as a raw material, observing the dynamics of management linked to sustainable 

development is necessary for understanding the coexistence in the semiarid Region of Cariri 

Cearense. The study is developed in the Cariri Region, located in the southern region of the 

state. This region is made up of nine municipalities, however, due to the expressiveness of the 

handmade production of leather articles, the focus of the research will be on three prominent 

municipalities: Juazeiro do Norte, Crato and Nova Olinda. The present research had as general 

objective to analyze the space of artisan production of leather articles, from the perspective of 

sustainable development, through the incorporation of cultural elements, directed the thought 

to the logic of valorization transmission of local knowledge and to the accomplishment of a 

sustainable regional development. 

 

Keywords: Development. Crafts. Leather. Sustainability. Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Região Nordeste do Brasil se encontra em destaque no cenário das ricas 

expressões do artesanato nacional. De acordo com informações do Ministério do 

Desenvolvimento, esta atividade é geradora de ocupação e de renda para mais de 8,5 milhões 

de pessoas (BRASIL, 2012). Um estudo elaborado pelo Banco do Nordeste (2009) aponta a 

existência de aproximadamente 3,3 milhões de pessoas nessa região dentro do universo desta 

atividade. 

A prática do artesanato contribui para a empregabilidade da mão-de-obra local, 

utilizando-se dos recursos naturais disponíveis geralmente de forma ecologicamente correta. 

Essa atividade permite a conservação do repertório cultural existente e possibilidades de 

atenuação das desigualdades sociais, contribuindo também para o aumento de atividades 

turísticas melhorando o desenvolvimento social da região. 

A produção artesanal possibilita a transmissão de aspectos culturais, artísticos e 

fortalecem a identidade regional. A partir desta manifestação cultural, pode-se compreender, 

modificar e perpetuar as tradições locais e potencializar o desenvolvimento regional 

sustentável, através de propostas de utilização da matéria prima, fomentação da economia local 

e criativa, dentre outros aspectos (WOLFF,1982). 

No desenvolver da pesquisa buscou-se a confirmação ou exclusão das seguintes 

afirmativas propostas: 

 

▪ Os saberes tradicionais possibilitam procedimentos de fabricação de artefatos 

em couro de maneira sustentável.  

▪  As modificações do cenário sócio econômico da região aumentaram a 

dificuldade de comercialização dos artigos em couro produzidos por artesãos, 

desvalorizando assim o trabalho cultural da região.  

▪ A expressividade do artesanato em couro da Região do Cariri participa da 

promoção do desenvolvimento regional sustentável. 

▪ As expressões artísticas e de identidade regional são fortalecidas através da 

produção artesanal. 

 

Como objetivos específicos da pesquisa, teve-se a proposta de executar as seguintes 

etapas de análise: 
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• Acompanhar produtores artesanais de couro existentes no Cariri Cearense; 

• Identificar o mercados consumidores dos artigos em couro feitos pelos artesãos 

locais; 

• Informar os impactos dos processos de transmissão dos saberes tradicionais de 

produção artesanal de artigos em couro, na Região do Cariri cearense; 

• Elencar as etapas do processo de utilização do couro e suas implicações 

ambientais; 

• Compreender as influências artísticas e semióticas dos produtos confeccionados. 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral analisar o espaço de produção artesanal dos 

artigos em couro, sob a perspectiva do desenvolvimento sustentável, através da incorporação 

de elementos culturais, direcionando o pensamento para a lógica de valorização dos saberes 

tradicionais e para a realização de um desenvolvimento regional sustentável. 

 

1.1 Justificativa 
 

A minha ligação com a Região do Cariri é bastante forte. Pude conviver com a 

realidade dos artesãos durante o tempo que passei morando na cidade de Juazeiro do Norte, no 

período de 2014 a 2015. Durante minha permanência na cidade, pude desenvolver o trabalho 

de docente no curso de Licenciatura em Artes Visuais na Universidade Estadual do Cariri – 

URCA, onde contribuí com os pensamentos sobre a arte contemporânea, expressões artísticas 

bidimensionais, exploração de materiais artísticos e apreciação de obras de arte. 

Também realizei trabalho como docente no curso de Design de Produto, na 

Universidade Federal do Cariri – UFCA, onde desenvolvi disciplinas e projetos voltados para 

a sustentabilidade, reutilização de materiais, processos de estamparia, estudos sobre a história 

da arte, moda e acessórios e desenvolvi intenso contato com os artesãos locais e com a 

comunidade criativa da região, através de parcerias possibilitadas pelas universidades. 

Juntamente a esses fatos marcantes, minha formação como bacharela em Design de 

Moda, pela Universidade Federal do Ceará, motivou-me a entender profundamente os aspectos 

sustentáveis do artesanato em couro, suas implicações sociais e ambientais e a sua utilização 

enquanto meio de expressão cultural regional. Além de estar buscando cada vez mais o 

aprofundamento nos conhecimentos de arte e educação, iniciando assim mais um curso de 

graduação em Licenciatura em Artes Visuais, no Instituto Federal do Ceará. 
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Observando o cenário do Ceará, temos a constatação que prática do artesanato é 

considerada, de acordo com a pesquisa citada pelo SEBRAE (2009), extremamente forte. 

Observamos a existência de polos bem desenvolvidos que executam a produção de diversas 

tipologias desta atividade, como por exemplo, o polo de Aracati, onde predomina o artesanato 

de cestaria e do trançado e o polo de Juazeiro do Norte, situado na região foco deste estudo, 

onde se encontra um dos maiores desenvolvimentos de artesanato em couro. 

Em virtude desses dados observados e da inquietação gerada ao estar imersa numa 

região tão rica, iniciou-se o processo de realização da pesquisa voltada para o entendimento das 

pluralidades existentes na produção artesanal de artigos em couro. 

Observa-se na região o intenso desenvolvimento do setor de calçados em couro que 

influencia diretamente na mensuração dos indicadores econômicos e sociais, pois uma elevada 

parcela da população obtém sua renda a partir da produção de calçados através de processos 

artesanais. 

Com isso, esta pesquisa objetiva entender essa teia de relações complexas entre o 

artesanato, os artesãos, seus processos de fabricação associados aos saberes tradicionais e a 

utilização do couro como matéria prima, observando a dinâmica do manejo ligada ao 

desenvolvimento sustentável. 

Para atingir os objetivos desta dissertação, foram distribuídos os processos de 

investigação e suas especificações dentro de seis capítulos. No primeiro capítulo, temos uma 

abordagem dos conceitos-chave da pesquisa, bem como a apresentação do locus da pesquisa, 

suas características gerais e os procedimentos metodológicos escolhidos para a obtenção dos 

resultados esperados.  

No segundo capítulo fora trabalhado o contexto histórico da matéria prima do 

couro, mais especificamente a região do Cariri. O desenvolvimento da utilização da matéria 

couro ao longo do processo de expansão populacional da região do Cariri, os saberes e técnicas 

utilizados nos curtumes que fornecem a matéria prima para os artesãos, abordando seus 

processos de beneficiamento da matéria prima e seus impactos ambientais.  

No terceiro capítulo discutimos os processos criativos que permeiam a produção de 

artefatos em couro, o fazer artístico do artesão. Analisamos os símbolos da cultura popular e 

suas representatividades impressas no artesanato. Realizamos uma apreciação artística e a 

relação com artistas de diversas áreas, seus aspectos semióticos de símbolos e significados, 

entendendo o artesão como figura social e expressiva nas mudanças culturais na 

contemporaneidade. 
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Chegando ao quarto e último capítulo, intitulado de Considerações Finais, temos 

um apanhado sobre as descobertas e os resultados obtidos, todos os êxitos e dificuldades bem 

como a sua relevância dentro do contexto social explorado,  

 

1.2 Materiais e métodos 

 

A pesquisa gira em torno da análise do espaço de circulação do couro na fabricação 

dos artefatos em couro na Região do Cariri cearense. Para compreender esta dinâmica, 

pesquisas documentais para o diagnóstico dos produtores locais de artesanato em couro se 

fizeram necessárias. As observações específicas foram pautadas no acompanhamento da rotina 

de três artesãos representativos nas regiões de Juazeiro do Norte, Crato e Nova Olinda. A partir 

da realidade de criação de cada “persona” estudada, estendeu-se o olhar para os processos de 

fabricação, observando as peculiaridades dos ambientes menos desenvolvidos para os mais 

desenvolvidos. 

A partir destas constatações, a dinâmica de outras atividades de implicavam a 

produção do artesanato e seu processo social-artístico, levou aos estudos das ações de aquisição 

do couro, o papel dos curtumes dentro desta análise, beneficiamento da matéria prima, relação 

com o mercado consumidor e as influencias estético artísticas. 

O arcabouço teórico para entendimento e validação dos processos metodológicos 

foi escolhido de maneira que os autores abordados oferecessem o direcionamento e o aporte 

necessário para a otimização do andamento da pesquisa, na qual a metodologia definida 

proporcione o êxito na obtenção dos dados e análises necessárias. 

A metodologia pode ser compreendida como parte primordial de toda e qualquer 

pesquisa, em vias de facilitar a obtenção dos objetivos e a obter respostas aos questionamentos 

sobre a problemática abordada, sobre como, com quê, onde e quanto (LAKATOS; MARCONI, 

2001) 

Para que o entendimento se faça de maneira satisfatória, Gil (2010, p.55) afirma a 

importância da diferenciação dos tipos de pesquisa científica da seguinte forma: 

 

Como as pesquisas se referem aos mais diversos objetos e perseguem objetivos muito 
diferentes, é natural que se busque classificá-las. [...] A tendência à classificação é 
uma característica da racionalidade humana. Ela possibilita melhor organização dos 
fatos e consequentemente o seu entendimento. Assim, classificar as pesquisas torna-
se uma atividade importante (GIL, 2010, p.55). 
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Com relação aos dados coletados, a pesquisa desenvolvida possui caráter 

qualitativo, na qual ressaltamos o seu aspecto de abordagem amplo, oferecendo as ferramentas 

necessárias para o entendimento das relações diversas existentes na pesquisa, atingindo assim 

os objetivos elencados na construção do conteúdo proposto. 

Segundo Gil (2010), as pesquisas contam com mais uma classificação possível, de 

acordo com os seus objetivos, métodos e procedimentos adotados. Com relação a essa 

abordagem, os estudos podem ser classificados como: exploratórios, explicativos ou 

descritivos. No foco desta dissertação, o enquadramento encontrado foi de ordem exploratória, 

pois a mesma se enquadra no propósito de criar uma intimidade com a problemática, deixando 

o tema mais próximo, mais explícito e possibilitando a construção de hipóteses (GIL, 2010). 

  Pesquisas científicas possuem diversas classificações e nuances. Ainda explorando 

o pensamento do autor, podemos encontrar mais uma classificação possível: quanto ao 

planejamento, coleta de dados e análise, que são os chamados delineamentos da pesquisa. 

Dentre os mais utilizados, podemos destacar a pesquisa documental, pesquisa experimental, 

ensaio clinico, estudo de caso, pesquisa de campo, pesquisa etnográfica, pesquisa 

fenomenológica, teoria fundamentada em dados, pesquisa participante e pesquisa ação. 

Baseada nesta classificação, a pesquisa aqui desenvolvida se enquadra nas 

determinações de: 

 

• Estudo de caso: em virtude da pesquisa contar com protagonistas que 

representam a abordagem empírica da investigação, selecionamos este 

enquadramento, pois é “[...] uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada [...] 

consiste no estudo profundo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento [...]” (GIL, 2010, p. 37). 

• Pesquisa Documental: através da análise de documentos disponibilizados por 

órgãos competentes, relatos de pesquisa, autorizações, relatórios, estatísticas e 

demais documentos disponibilizados pelos entrevistados e organizações 

envolvidas. 

• Pesquisa Bibliográfica: a partir de materiais publicados (livros, revistas, 

dissertações, anuários e outros) e materiais digitais disponíveis na plataforma web, 

proporcionando uma cobertura extensa dos fenômenos ligados ao centro da 

problemática. 

 



 21 

 

Segundo Minayo (2010) podemos afirmar que a pesquisa qualitativa se destaca pela 

capacidade de oferecer respostas a muitas perguntas particulares. Ela se preocupa com um nível 

de realidade que não pode ser quantificado em números e trabalha com vários significados, 

atitudes e teia de relações. É a compreensão de fenômenos que não podem ser reduzidos a 

processos operacionais de variáveis (MINAYO, 2010). 

Absorver as singularidades é extremamente essencial em um processo de pesquisa 

participante. No entendimento de Thompson (2002), as evidências para análise a partir das 

realidades observadas e experimentadas possuem as principais informações do objeto de 

estudo. Esse contexto só consegue ser totalmente aprendido na hora que o pesquisador consegue 

extrair as particularidades de cada ser social do meio que o mesmo encontra-se imerso, criando 

assim os limites de cada história particular. 

Brandão (1985) afirma que a pesquisa confere um papel importante ao dar voz aos 

que participam da produção do conteúdo, deixando-os serem os protagonistas desta 

investigação e não apenas restritos a números e ao anonimato (BRANDÃO, 1985, p.28). 

Na investigação da pesquisa, a observação da rotina e dos relatos cotidianos 

possuem papel determinante na coleta de dados. Thompson (2002) afirma que as histórias orais 

nos colocam diante de histórias de vida, e assim podemos nos sentir impactados por estas 

realidades estudadas. As narrativas de vida usadas na pesquisa nos transportam para a realidade 

dos artesãos locais, e nos colocam em contato com a riqueza desta expressão cultural, bem 

como nos permitem conhecer suas trajetórias, seus erros e acertos durante esta jornada, seus 

desafios enfrentados e sua visão do mundo atual. E é na busca deste impacto que a participação 

direta nos processos que envolvem o trabalho do artesão se faz necessária para o entendimento 

desta complexa cadeia de ações e significações artístico-culturais. 

Durante a pesquisa, foram utilizados em campo diários de registros, bem como 

gravadores de áudio e vídeo para a coleta de dados necessários à análise dos eventos 

investigados. Além destes procedimentos, adotamos a prática da observação participante 

durante visitas ao ateliê dos artesãos que utilizam o couro em seus processos de produção. 

O público participante desta pesquisa teve como perfil representantes de categorias 

de artesãos das cidades escolhidas, para o desenvolvimento desta dissertação, Juazeiro do 

Norte, Crato e Nova Olinda, que produzem artigos em couro. Realizamos um mapeamento da 

produção de artigos em couro e da circulação desta matéria prima, bem como a observação das 

influências artísticas percebidas dentro dos municípios, resultando, também, no mapeamento 
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das relações socioambientais e culturais. A análise dos dados coletados ocorreu a partir de 

parâmetros sociais e econômicos e indicadores observados de desenvolvimento local. 

O estudo se desenvolveu na Região do Cariri, localizado na região sul do estado. 

Esta região é composta por nove municípios, porém, em virtude da expressividade da produção 

artesanal de artigos em couro, o foco da pesquisa será em torno de três municípios em destaque: 

Juazeiro do Norte, Crato e Nova Olinda.  

A coleta de dados fora realizada de março de 2016 até o período de dezembro de 

2017, observando as dinâmicas envoltas nos processos de fabricação e criação das peças 

artesanais. 

A mensuração e coleta de dados foram feitas através de pesquisas de campo, 

entrevistas, observação e prática participante, pesquisas documentais e bibliográficas, estudos 

dos casos pertinentes de protagonismo na região, bem como a avaliação de dados obtidos. Neste 

contexto, podemos afirmar que o empirismo da pesquisa contribuiu para o embasamento dos 

estudos e compreensão do objeto estudado (BRAGA et al., 2006, p.6). 

As entrevistas informais desempenham um papel muito importante nas pesquisas 

científicas. Para Gil (2006), esta técnica proporciona o envolvimento direto do pesquisador para 

com o entrevistado, possibilitando interações positivas. Elas podem variar quanto ao tipo: 

padronizadas, despadronizadas ou painel. Para melhor realização desta pesquisa, aderiu-se a 

opção de entrevistas despadronizadas, com o intuito de melhor adaptação à realidade particular 

de cada entrevistado, bem como de possibilidades de interação de ambos os lados. 

As entrevistas informais foram realizadas de junho de 2016 à junho de 2017, sendo 

todas realizadas pessoalmente e dentro do ambiente de trabalho de cada artesão. Os dados 

obtidos nas entrevistas foram analisados, por meio da técnica científica denominada análise do 

conteúdo. 

Através desse método comumente utilizado considera-se a análise do sentido do 

discurso, o seu conteúdo textual e suas contribuições para o alcance dos objetivos elencados, 

preocupando-se em compreender o sujeito e seus sentidos manifestados no discurso proferido 

(CAREGNATO; MUTTI, 2006). 

 

1.3 Reflexões sobre os conceitos chave da pesquisa 

1.3.1 O desenvolvimento sustentável e suas variáveis 
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O entendimento sobre o termo desenvolvimento varia conforme a área do 

conhecimento e a linha de pesquisa adotada. Segundo Furtado (1974), em sua teoria: 

 

Desenvolvimento significa mais do que simples crescimento da economia ou a 
acumulação de capital, porque, além do incremento da capacidade produtiva e do 
aumento da produtividade, implica também a expansão do bem-estar da sociedade 
como um todo (FURTADO, 1974, p.92).  

 

A esse respeito, relacionamos a lógica do desenvolvimento regional, abrangendo a 

concepção socioeconômica, uma vez que todo processo de desenvolvimento perpassa por 

diferentes esferas da vida do ser em sociedade. 

Os conceitos de crescimento e desenvolvimento sustentável se apresentam em 

patamares distintos: enquanto o conceito de crescimento está direcionado para as questões 

econômicas, o conceito de desenvolvimento, por vezes, manifesta-se pelos resultados dos dados 

do crescimento geral para a população (FURTADO, 1974). 

Celson Futado iniciou no Brasil o debate sobre a “sustentabilidade” tão comentada 

no processo de desenvolvimento, através das narrativas do seu livro “O mito do 

desenvolvimento econômico”, de 1974. Lançado no período da história denominado “Milagre 

Econômico”, do cenário brasileiro, se texto se tornou referência para quem procura estudos 

direcionados à compreensão do desenvolvimento no Brasil, tocando em pontos importantes 

como a exclusão proporcionada pelo sistema capitalista, que resulta em um quadro de miséria 

de populações inteiras dos países em situações econômicas desfavoráveis. Nos dias de hoje, 

observamos o quanto esta constatação se agrava, pois a miséria já atinge populações inteiras, 

como é o caso de várias comunidades rurais do Semiárido nordestino. 

As proposta vigentes de modelos de consumo são inviáveis para o planeta em que 

vivemos. A depredação do meio físico impacta nos processos de colapso civilizacional, ponde 

em risco as chances de sobrevivência do ser humano. Por isso se faz necessário uma urgente 

reflexão sobre a ideia geral adotada de desenvolvimento econômico, tal como estamos vendo 

os processos de produção atuais, pois estas afirmativas são comprovadamente um mito. 

O desenvolvimento regional é acompanhado através da produção de indicadores 

sociais e econômicos elaborados por entidades de pesquisas, sendo ainda, foco de atuação de 

diferentes políticas públicas.  

Segundo Chacon (2007), o significado de desenvolvimento é uma questão 

polêmica, com definições ligadas ao crescimento econômico e à formação dos territórios. 

Observa-se a dicotomia das atribuições dos conceitos de crescimento, sob a ótica da economia, 
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e desenvolvimento, sob o olhar da distribuição igualitária dos resultados de avanço para a 

população. 

Ao longo do tempo, existiram várias tentativas de criação de novas definições do 

conceito de desenvolvimento, onde pudéssemos considerar o alcance do bem estar social como 

objetivo primordial (CHACON, 2007). Dentro desta pesquisa será abordada esta perspectiva 

de desenvolvimento humano e social dentro do contexto da região estudada. 

Atualmente, a degradação ambiental e os índices de pobreza atingem patamares 

nunca antes imaginados, mesmo com todo o avanço científico e tecnológico (BUARQUE, 

1994). Esta realidade nos faz refletir sobre como o resgate dos saberes tradicionais poderia 

oferecer soluções possíveis para o desaceleramento deste processo de degradação. 

É necessário refletir sobre a relação homem e natureza, pois o homem nada mais é 

do que um elemento pertencente ao ecossistema. Assim, conservar e proteger a natureza são 

um processo de autopreservação. Repensar os processos de exploração dos recursos é também 

prolongar as possibilidades de perpetuação da espécie humana na face da Terra. 

O modo de exploração do capital atual está levando a humanidade a um colapso 

eminente, pois cada vez mais estamos imersos em processos de autodestruição. Essa dialética 

da sociedade moderna pode ser exemplificada na afirmação do autor Bartholo Junior (1986, 

p.21) quando afirma que “As sociedades industriais modernas apresentam uma notável 

possibilidade de traduzir seus meios de produção em meios de destruição e vice-versa.”.  

A própria discussão sobre o futuro da humanidade se tornou mais intensa a partir 

da metade do século XX, quando os formadores de opinião acadêmica alertaram para o rumo 

que a Terra e a humanidade estavam tomando. Assim, surgiu com maior força a adoção do 

termo de desenvolvimento sustentável.  

Lançado pela Commission on Environment and Development o termo 

desenvolvimento sustentável surgiu em 1987, proporcionando discussões sobre a temática de 

conscientização social e otimização da gestão dos recursos naturais (BRUNTLAND, 1987). 

Esse novo termo possibilitou a disseminação de propostas de mudanças nos parâmetros do 

crescimento econômico, ao alertar para a transformação que se faz necessária no modo de 

produção de bens e consumo. 

O desenvolvimento sustentável possui diversas classificações. Pode ser entendido 

como “um processo de aprendizagem social de longo prazo, balizado por políticas públicas 

orientadas por um plano nacional de desenvolvimento inter-regionalizado e inter-regionalmente 

endógeno” (BURSZTYN, 2002, p. 5 apud SCHLINDWEIN et al., 2009, p.5). 
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Essa abordagem de desenvolvimento vem sendo constantemente discutida e 

apresentada como prática de “salvação” universal, muitas vezes utilizada como uma lei 

universal para o saneamento dos problemas ambientais. Assim, se tornou o novo objetivo a ser 

alcançado por países em desenvolvimento, por imposição de órgãos internacionais de 

financiamento deste novo dogma social (CHACON, 2007). 

Esse conceito vem sendo aplicado no território cearense, mas não junto com 

processo de conscientização necessário, e sim como uma fórmula imposta pelo governo na 

busca por melhores índices de desenvolvimento local. Porém, é necessário levar em conta a 

rotina da população e suas práticas realizadas para assim encontrar o equilíbrio no processo de 

implantação de técnicas de desenvolvimento sustentável. 

Ainda segundo Chacon (2007), na construção do conceito de desenvolvimento 

sustentável é necessário considerar, na formulação de parâmetros de implantação deste 

desenvolvimento, ações que preservem a qualidade de vida local sem distinção e respeitada a 

diversidade cultural da população envolvida. 

O autor Celso Furtado (1978) discutiu pontos importantes e vanguardistas para sua 

época ao observar as propostas de desenvolvimento. O mesmo considerou a preservação dos 

recursos naturais e a diversidade cultural no processo de desenvolvimento mundial, chamando 

a atenção para a importância das expressividades dos países subdesenvolvidos nesta dinâmica. 

Furtado contribuiu para a exploração do olhar cultural como fator de desenvolvimento 

econômico, pois a Região do Cariri cearense se encontra dentro deste contexto. 

Leff (2001) analisou o conceito de desenvolvimento sustentável através do olhar da 

ecologia e da interação dos ambientes naturais. O autor afirma que um novo pensar sobre os 

processos de produção se faz necessário na busca da sustentabilidade.  

Pensar o desenvolvimento sustentável é analisar o problema de uma maneira 

holística. Para o autor nos processos de adaptação do crescimento, em vias de atingir o modelo 

ideal de desenvolvimento, deve-se considerar as condições sociais e a capacidade do 

ecossistema existente na região, para que assim a tomada de decisão seja eficaz e benéfica a 

todos os setores. O mesmo defende a linha de ação da sustentabilidade baseada nas interações 

sociais, valorizando sua importância também no contexto desta pesquisa. Dentro destas 

abordagens, observa-se a criação do saber ambiental baseado nas experiências e tradições 

regionais:  

 

O saber ambiental emerge do espaço de exclusão gerado pelo desenvolvimento das 
ciências, centradas em seus objetivos de conhecimento, e que produz o 
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desconhecimento de processos complexos que escapam à explicação dessas 
disciplinas. Exemplo disso é o campo das externalidades no qual a economia situa os 
processos naturais e culturais, inclusive a inequitativa distribuição de renda e a 
desigualdade social gerada pela lógica do mercado e pela maximização de benefícios 
a curto prazo (LEFF, 2001, p. 146). 

 
No tocante ao olhar do desenvolvimento humano, o autor Sachs (1994) afirma que 

atingir a sustentabilidade também requer uma reflexão profunda sobre as condições de vida 

humana e os padrões de qualidade adotados, as relações sociais e o espaço vivenciado e 

construído pela população. As particularidades das esferas econômicas, culturais, sociais e 

naturais devem ser levadas em consideração em todo o processo de readaptação local, 

promovendo desenvolvimento regional sustentável. 

Para Sachs (1994), a maneira de desenvolvimento mais eficaz e que comtempla o 

maior número de indivíduos sociais é o desenvolvimento sustentável baseado em cinco 

dimensões propostas: sustentabilidade social, visando à minimização das desigualdades sociais; 

sustentabilidade econômica, através da gestão eficiente de recursos obtidos; sustentabilidade 

ecológica, onde o foco é a análise da utilização dos recursos renováveis e não renováveis da 

Terra; sustentabilidade cultural, através da valorização dos saberes locais e desenvolvimento 

regional; e a sustentabilidade espacial, observando o ordenamento urbano e rural para melhor 

distribuição populacional e de atividades econômicas. 

Ainda para Sachs (1994) as peculiaridades culturais, econômicas, naturais e sociais 

de um determinado espaço devem ser respeitadas no processo do desenvolvimento sustentável. 

Não se pode promover o desenvolvimento sustentável sem este processo de reconhecimento da 

identidade local. É preciso estar atento aos seus processos culturais, históricos e de organização 

social para a obtenção do êxito para com as propostas de desenvolvimento. 

Para a obtenção da sustentabilidade coerente, se faz necessário encontrar e raiz do 

problema e erradica-lo, não apenas amenizar tratando os sintomas. Para Sachs (1994, p. 76): 

“[...] o que se necessita é criatividade ecológica que subsidie uma forma de pensar de cunho 

desenvolvimentista”. 

Como meios de fortalecer o tão sonhado ideal de desenvolvimento, é importante a 

valorização das identidades culturais, bem como o respeito às heterogeneidades das populações 

no seu processo de entendimento sustentável (CHACON, 2007). Permitir a participação das 

comunidades na construção desses novos saberes, acaba por criar um caminho saudável e 

soberania necessária para a incorporação de novos valores e novos pensamentos sobre a 

utilização dos recursos naturais. 
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Observando as dinâmicas do estado do Ceará, observamos as desigualdades de 

desenvolvimento em diversos níveis, destacando a desigualdades entre as microrregiões do 

estado, ressaltando os resultados desproporcionais dos indicadores voltados a realidade 

socioeconômicas, e também nos comparativos sobre os investimentos públicos-privados. 

 

1.3.2 O artesanato, a cultura e os saberes populares 

 

Partindo da análise do artesanato cearense, desenvolvida pelo SEBRAE em 2009, 

tem-se que os baixos investimentos por parte do poder público para com este setor da economia 

regional, e devido ao pouco incentivo, esta prática muitas vezes fica à mercê de mercados 

consumidores possíveis. A produção artesanal possui processos de fabricação diferentes da 

indústria, com foco nas técnicas tradicionais e não nos processos de automação realizados pela 

modernidade das máquinas industriais. 

O mercado de artesanato possui uma quantidade significativa de trabalhadores 

informais. Muitas vezes, este ofício faz parte de uma cultura familiar, onde as habilidades são 

passadas de pai para filho, de geração a geração, predominando a atividade manual (SEBRAE, 

2009). 

De acordo com as afirmações do Caderno de Cultura da Secretaria da Cultura e 

Desporto do Estado do Ceará (2009) existe uma elevada dificuldade em se obter registros 

oficiais no país acerca do trabalho realizado por artesãos, em virtude de sua informalidade. 

No tocante ao trabalho artesanal que utiliza o couro como base de sua matéria-

prima, observa-se que os maiores núcleos produtores destes artigos, no Ceará, são Fortaleza e 

Juazeiro do Norte. O artigo em couro é associado, na maioria das vezes, à figura do vaqueiro, 

personagem que faz parte da história do sertão nordestino no qual sua roupa é toda 

confeccionada em couro, possibilitando a montaria e o transitar no meio da vegetação da 

caatinga agressiva, além da marcante imagem do seu chapéu de couro.  

Nos processos culturais que envolvem o artesanato a hierarquia familiar é 

preservada na transmissão dos saberes e técnicas, em que a figura paterna, o chamado detentor 

do saber, é extremamente respeitada pelos demais envolvidos na produção, que são geralmente 

filhos e netos que seguem as técnicas de arte produzidas no ateliê. 

O ofício do artesão é passado de geração para geração, possibilitando a preservação 

de valores tradicionais e também ganhando novos padrões estéticos em virtude da influência 

externa constante sofrida. A permanência da memória coletiva, a chamada tradição, é 
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permeável a novos conceitos, absorve informações e se transforma, se adapta aos novos 

pensamentos e às modificações do cotidiano. A dinâmica da cultura proporciona novas formas 

de criação, manifestações coletivas e de identidade. 

O processo de formação cultural também implica no reconhecimento do trabalho 

feito pelos sujeitos, categorizando-se como uma ação humana. Segundo Thompson (1981), por 

trás de toda mercadoria existe a energia humana aplicada, seus pensamentos materializados 

através de uma força exercida. O autor também ressalta a importância do trabalho nas 

construções sociais de luta e de reconhecimento, nas relações de produção do modo capitalista 

e critica a tentativa constante de exploração do trabalho humano. 

A importância da experiência do trabalho do homem como fonte de um processo 

de criação de identidade também é abordada pelo autor, que enfatiza a experiência como meio 

de obtenção de conhecimentos e de assimilação das informações ao nosso redor. 

Pode-se entender o processo de formação social também como um fator de 

produção de cultura, através das lutas por objetivos em comum, que acaba por formar as 

denominadas classes sociais. Assim, observa-se mais uma vez a importância da experiência 

para a criação de relações entre os sujeitos, propiciando assim a valorização das tradições, dos 

costumes e do estilo de se viver destes seres sociais, agora conectados. 

Thompson (1981) também nos alerta para a importância de se considerar o 

contextos geral na produção e apreensão dos saberes relacionados ao trabalho humano. Segundo 

o mesmo, observar as condições objetivas e subjetivas do processos permite que a 

aprendizagem seja construída de maneira mais completa pelos envolvidos. 

Ainda na sua análise da cadeia de cultura e tradição, o autor dialoga com as 

abordagens de valor cultural nos processos de formação da história. Aponta a ideia de costumes 

adotados nas práticas dos camponeses, onde este costume citado seriam as práticas antigas que 

ainda fazem parte da dinâmica social, sendo reproduzidas pelos seres pertencentes a 

comunidade, constantemente analisadas e avaliadas (THOMPSON,1988). 

Os artesãos do couro sempre incorporaram elementos simbólicos em suas peças 

produzidas. Esses elementos tradicionais convivem com a chegada da modernidade 

proporcionando novas narrativas no fazer artístico. Segundo Sarlo (2007), ao se remeter ao 

passado, observamos os relatos e os personagens significativos que se materializam nos objetos 

criados. 

A arte contida no artesanato é repleta de significados. A presença da identidade da 

região, a própria identidade do artesão e toda sua bagagem de elementos visuais proporciona 
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uma bela dança entre o passado e o presente. As influências do passado acabam por ajudar nas 

criações artísticas do presente e do futuro (PLAZA, 2013 p.2) 

Segundo Bauman (2012), os significados culturais reforçam a temática da 

identidade, proporcionando uma reflexão sobre as influências do “novo” absorvido pela 

sociedade e as mudanças ocorridas em virtude desta absorção. A probabilidade da 

sobrevivência das tradições culturais passa a ser pensada e questionada, provocando um 

pensamento de alocação do indivíduo dentro do seu espaço na comunidade e a seu 

comportamento de adaptação perante a chegada destes novos fatores. 

O hibridismo cultural segue como tendência da modernidade. O desafio enfrentado 

por todos é a criação de um equilíbrio entre o seu mundo social localizado e o seu mundo social 

globalizado (BAUMAN, 2012. p.38) Não existe competidores de saberes culturais, existem sim 

misturas necessárias para a atualização, transformação e permanência de conceitos e rituais 

tradicionais. 

Identificar-se com a totalidade da comunidade ao qual pertence não significa negar 

o externo. Segundo Bauman (2012):  

 

A marca da modernidade é a ampliação do volume e do alcance da mobilidade, e, por 
conseguinte, de forma inevitável, o enfraquecimento da influência da localidade e das 
redes locais de interação. Mais ou menos pela mesma razão, a modernidade é também 
uma era de totalidades supralocais, de “comunidades imaginadas” orientadas ou 
aspiradas, de construção de nações – e de identidades culturais “compostas”, 
postuladas ou construídas (BAUMAN, 2012. p. 36). 

 
Assim sendo, o ser social pode compreender a aplicar os conceitos adquiridos 

através uma perspectiva de valorização do conhecimento adquirido, dentro das possibilidades 

de cada ser social, para que o valor regional não seja perdido e sim se transforme em uma cultura 

composta e mais completa. 

O artesanato é destaque nas expressões de cultura popular e possui elevada 

diversidade de formas e cores. Possui várias funções utilitárias, porém não se restringem a este 

tipo de função do produto, pois muitas das peças confeccionadas são utilizadas para decoração 

e preservação de memórias e símbolos. 

Desse modo, a cultura popular participa deste movimento dinâmico da produção 

artesanal, adquirindo hibridismos necessários para sua propagação e sobrevivência na 

contemporaneidade. Os saberes globais e locais se entrelaçam nas manifestações culturais 

contemporâneas, criando modelos diversos de produção de conhecimento. 
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Imbricados na contextualização do “fazer” artístico do artesanato, podemos admitir 

como primordial a reflexão de Foucaut, que aborda as temáticas de criação, cultura popular e 

identidade como legitimação do campo de atuação do ser social, afirmando que o seu discurso 

também ode ser materializado em suas obras físicas colocadas no mundo. (FOUCAUT,1996) 

Segundo Mesquita (1995), o conceito de território também auxilia na compreensão 

da propagação da cultura no contexto local. O autor defende que falar de território é falar do 

povo, da vida cotidiana dos sentimentos e particularidades que competem ao próprio lugar. 

Assim, podemos afirmar que o territorio do Cariri é uma construção social inseparável dos 

processos de afirmação cultural. 

O território caririense se diferencia de espaços vizinhos ao apresentar fatores 

comuns resultantes de experiências vividas e da produção compartilhada da história dos 

moradores das comunidades. Podemos observar a riqueza cultural do local através das muitas 

manifestações artísticas existentes. Esta riqueza também age como atrativo turístico, 

preservando assim o patrimônio cultural regional. 

O processo de formação cultural também implica no reconhecimento do trabalho 

feito pelos sujeitos, categorizando-se como uma ação humana. Segundo Thompson (1981), por 

trás de toda mercadoria e serviço existe a energia humana aplicada, seus pensamentos 

materializados através de uma força exercida.  

Pode-se entender o processo de formação social também como um fator de 

produção de cultura, através das lutas por objetivos em comum, que acaba por formar as 

denominadas classes sociais. Assim, observa-se mais uma vez a importância da experiência 

para a criação de relações entre os sujeitos, propiciando assim a valorização das tradições, dos 

costumes e do estilo de se viver destes seres sociais, agora conectados. 

Segundo Bauman (2012), os significados culturais reforçam a temática da 

identidade, proporcionando uma reflexão sobre as influências do “novo” absorvido pela 

sociedade e as mudanças ocorridas em virtude desta absorção. A probabilidade da 

sobrevivência das tradições culturais passa a ser pensada e questionada, provocando um 

pensamento de alocação do indivíduo dentro do seu espaço na comunidade e a seu 

comportamento de adaptação perante a chegada destes novos fatores. Desse modo, a cultura 

popular participa deste movimento dinâmico da produção artística, adquirindo o suporte 

necessário para sua propagação e sobrevivência na contemporaneidade.  

A variação contida no fazer artístico provém do misto de valores sociais particulares 

de cada sociedade do mundo, cada uma com seus valores morais, religiosos, conceituais, e 
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assim acaba por interferir diretamente na manifestação artística do sujeito inserido neste 

contexto (AZEVEDO JUNIOR, 2007). 

A relação da arte com o ser humano se fortalece através do fazer artístico, desta 

atividade particular dos seres racionais que se utilizam de ação para tornar os materiais naturais 

melhor adaptados para o seu uso e satisfação. Esta transformação do mundo, a afirmação das 

vontades humanas fazem com que este elo seja intenso entre homem e natureza (FISCHER, 

1983). A arte existe para dar uma nova forma à sociedade, através do constante transformar.  

A cultura é um dos fatores que não podem ser dissociados do conceito de criação 

artística. A manifestação cultural de um povo é um processo de criação de uma obra de arte. As 

tradições populares, baseadas nos valores dos contratos sociais admitidos por seus membros 

participantes, acabaram por originar a arte popular, ou seja, a arte que foi feita pelas mãos do 

povo e para a apreciação deste povo. Através desta manifestação, as raízes dos artistas são 

preservadas, bem como a propagação de seus símbolos e significados estéticos 

(SANTAELLA,1983). Como características fortes deste tipo de arte, podemos destacar a visão 

de mundo específica de uma sociedade e a tradição cultural de símbolos e materiais utilizados.  

A arte produzida pelo saber popular é o retrato do povo, propaga sua história de 

consolidação ao longo dos anos, sejam elas histórias de derrotas ou glórias, proporcionando um 

elo do presente com o passado, permitindo a materialização desses relatos através do trabalho 

criativo (VALLARDES,1978).  

Compreendemos que o nosso meio de vivência está cercado de objetos que foram 

produzidos com um misto dos sentidos de identidade e coletividade, proporcionando aos 

artesãos a criação de objetos como sendo suas próprias referências pessoas, suas próprias 

reflexões sobre o que absorveram do mundo em que vivem. 

Segundo o autor Edgar Morin (1991), a dialógica cultural nada mais é do que este 

acúmulo de memória social, permeado de trocas através de um comércio cultural de trocas de 

ideias, opiniões, saberes e teorias, criando uma espécie de complementação de saberes, 

enfraquecendo assim os processos de intolerância e de conflitos (MORIN, 1991, p.27). 

Na realidade de produção de artigos em couro, contamos com artefatos diversos: 

selas, calçados, arreios, porta revistas, esculturas, cadeiras, dentre outros. A larga aceitação 

destes produtos fabricados pelo mercado consumidor atiçou o interesse das indústrias do Sul e 

Sudeste, fomentando assim o processo de fortalecimento da prática na Região do Cariri, e 

proporcionando a divulgação de sua simbologia cultural em um nível de aceitação nacional. 
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 1.3.3 Considerações sobre arte e processos de criação  

                 

Para a profunda compreensão dos processos artísticos que envolvem o criar e o 

fazer do artesão do Cariri, precisamos entender algumas particularidades sobre o conceito 

abrangente de arte e suas leituras, bem como as possibilidades dos processos de criação em 

torno das influências estéticas recebidas diariamente pelas referências visuais presentes no 

mundo em que vivemos. 

A arte foi uma das primeiras manifestações de conhecimento registradas da 

humanidade, marcando assim a presença do pensamento humano sobre a criação de objetos e 

formas, para o melhoramento de sua vivência no mundo e com o mundo. Através da arte o ser 

humano expressa suas ideias e sentimento, transforma e transfere sua sensação de 

pertencimento ao lugar, através desta forma de comunicação (AZEVEDO JUNIOR, 2007).  

Nos primórdios da humanidade temos o surgimento da arte, revelada através de 

ações que surgiam no cotidiano do trabalho humano e nas transformações dos materiais 

encontrados na natureza, constantemente realizadas pelo homem através, por exemplo, das 

pinturas rupestres que expressavam o modo do homem da caverna de compreender o mundo 

(FISCHER,1983). Desde então, diversos conceitos de arte são admitidos e discutidos, 

justamente por esta capacidade abstrata de compreensão do espaço à nossa volta. O observar 

em volta, o apreciar as formas, cores e texturas, bem como analisar, opinar e refletir sobre o 

que está sendo visto faz com que participemos do processo de construção artística (AZEVEDO 

JUNIOR, 2007).  

Segundo o autor Tabosa (2005) a palavra arte é derivada do latim ars que pode ser 

entendida como o fazer manual, o oficio, a manifestação de habilidade, a criação de obra, e de 

maneira mais geral afirma que são etapas que facilitam o trabalho e a atividade do ser humano.  

Além dessas afirmações, podemos entender que a arte é uma manifestação de 

existência, a partir de uma reflexão particular. Quando fazemos arte, o objeto não necessita 

estar fiel à sua concepção inicial, ele precisa apenas conter a sua versão desta informação visual, 

misturada com seus sentimentos e sensações experimentadas ao longo da existência. Assim, 

faz-se um paralelo com a realidade da criação artística dos artesãos que, mesmo que muitas 

vezes inconscientemente, depositam em suas obras de artesanato toda a sua percepção de 

mundo, sua bagagem cultural e visual, que confere um valor inestimável a este ato do fazer 

artístico. 
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Expressar a visão de mundo através da arte é reproduzir seus próprios valores e 

símbolos enraizados no seu contexto de formação enquanto cidadão civilizado, dentro de uma 

cultura específica de formação do imaginário social (DONDIS,1991). É a representação dos 

símbolos do mundo, contidos em variados estilos de fazer arte.  

A variação contida no fazer artístico provém do misto de valores sociais particulares 

de cada sociedade do mundo, cada uma com seus valores morais, religiosos, conceituais, e 

assim acaba por interferir diretamente na manifestação artística do sujeito inserido neste 

contexto (AZEVEDO JUNIOR, 2007). 

A relação da arte com o ser humano se fortalece através do trabalho, desta atividade 

particular dos seres racionais que se utilizam de ação para tornar os materiais naturais melhor 

adaptados para o seu uso e satisfação. Esta transformação do mundo, a afirmação das vontades 

humanas fazem com que este elo seja intenso entre homem e natureza (FISCHER, 1983). A 

arte existe para dar uma nova forma à sociedade, através do constante transformar.  

Através da arte, a imaginação se transforma em realidade e esta realidade é o 

pensamento humano materializado. Nos utilizamos dela como meio de comunicação e 

expressão de crenças, desejos e pensamentos. Além disso, criamos arte como um fator de 

entretenimento para distração e criação de bem estar, proporcionando novas atividades sociais 

(COSTELLA, 1997).   

Segundo Costella (1997), para que a arte exista é necessária a interação entre o 

artista, a obra de arte e o observador. Para ocorrer o entendimento da mensagem a ser passada 

pela obra, o artista precisa criar a atmosfera necessária para o observador captar os elementos 

contidos na obra. O mais interessante é que, pela capacidade de abstração pessoal de cada ser 

humano e de acordo com a bagagem de vivência e de referências visuais específicas, a leitura 

da obra se torna única.  

O conhecimento estético é uma das experiências que a arte proporciona a nós seres 

humanos. Aprender a observar permite a criação de um elo com a obra, e assim acaba por atingir 

a fase de apreciação. Apreciar significa aprender sobre ela, entender, identificar os seus 

materiais, o modo de fabricação, a mensagem contida e a partir deste conhecimento ser capaz 

de proferir opiniões e críticas quanto a ela. Esta constatação está presente durante todo o 

acompanhamento da criação dos artistas estudados, pois ao ficar cada vez mais próxima de seus 

pensamentos, materiais e processos pude especializar o meu olhar estético com relação às obras 

de artesanato confeccionadas e pude absorver as influências percebidas nos artefatos.  
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A cultura é um dos fatores que não podem ser dissociados do conceito de criação 

artística. A manifestação cultural de um povo é um processo de criação de uma obra de arte. 

Além disso, as formas de culturas, como já mencionadas em tópico anterior, não podem ser 

consideradas estáticas e sim dinâmicas, pois as mesmas sofrem diversas influências de outras e 

se tornam constantemente mutáveis. 

Ao observar a arte entre grupos sociais, percebe-se a intensa distinção a respeito 

das funções da arte. Muitas são consideradas parte do dia-a-dia como, por exemplo, as 

sociedades indígenas, que aplicam os elementos artísticos às suas armas, vestimentas, crenças 

e pinturas corporais. Nas civilizações ocidentais observamos a necessidade de uma erudição no 

ato do apreciar artístico, colocando a arte em um patamar de distanciamento da maioria da 

população civil. Assim, podemos afirmar que a arte se adapta aos diferentes valores de cada 

povo.  

Com base nos estudos de Morin (1991), entende-se que homem precisa da cultura 

para existir, numa ligação entre mente e cultura.  A cultura existe a partir das competências do 

cérebro em relacionar o meio em que vivemos, suas particularidades e percepções da realidade, 

construindo uma relação necessária para a criação de uma estabilidade na vida local. 

As tradições populares, baseadas nos valores dos contratos sociais admitidos por 

seus membros participantes, acabaram por originar a arte popular, ou seja, a arte que foi feita 

pelas mãos do povo e para a apreciação deste povo. Através desta manifestação, as raízes dos 

artistas são preservadas, bem como a propagação de seus símbolos e significados estéticos 

(SANTAELLA, 1983). Como características fortes deste tipo de arte, podemos destacar a visão 

de mundo específica de uma sociedade e a tradição cultural de símbolos e materiais utilizados.  

A arte produzida pelo saber popular é o retrato do povo, propaga sua história de 

consolidação ao longo dos anos, sejam elas histórias de derrotas ou glórias. O artesanato 

proporciona o elo do presente com o passado, permitindo a materialização desses relatos através 

do trabalho criativo (VALLARDES, 1978). Pode-se apontar como pontos de análise criativa do 

trabalho criativo do artesão, segundo o autor, o domínio das técnicas de trabalho, a coerência 

temática, o comprometimento com as modificações contemporâneas e a originalidade da obra. 

O artesão cria sua linguagem pessoal artística, conseguindo assim transmitir não só sua 

mensagem pessoal, mas a mensagem de toda uma comunidade.  

O ato de combinar a habilidade manual humana com os elementos culturais, confere 

ao artesanato uma característica lúdica, que transcende os limites da simples manipulação da 
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matéria prima. O mesmo tem a possibilidade de ‘carregar’ o talento individual do artista 

juntamente com o senso de harmonia e estética presente na sua criação.   

 

1.4 A região do Cariri cearense: considerações sobre o recorte espacial adotado 
 

A Região do Cariri é dotada de muitas qualidades pelo ponto de vista ecológico, 

hidrográfico e climatológico. O clima da região é um dos mais favoráveis do estado do Ceará e 

sua localização está entre as áreas mais férteis da Chapada do Araripe: 

 

[...] a região apresenta uma variedade de solos de baixa, média, alta fertilidade natural, 
elencando várias tipologias de solos. A vegetação também é bem diversificada 
destacando-se a caatinga, e ainda pode-se observar em alguns lugares da Chapada do 
Araripe, cerradão, cerrado e carrasco (PINHEIRO, 2009, p. 15). 

  
Suas manifestações religiosas são famosas, tendo como personagens notáveis o 

Padre Cícero e o Beato José Lourenço. As manifestações culturais também apresentam bastante 

expressividade, como a sua literatura de cordel, danças folclóricas, grandes mestres da cultura 

e artesanato e a figura ilustre de patativa do Assaré. Na região é possível encontrar expressões 

folclóricas diversas como os Grupos de Reisados da Dona Aldenir, Maneiro pau, Dança de 

coco, dentre outras. O artesanato em madeira e couro é de bastante importância para a cultura 

regional. 
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                                          Fonte: Brito (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fonte: Brito (2017). 

 

 

Figura 1 – Artesanato em madeira/Centro de artesanato Mestre Noza 
 
 

–
–

Figura 4 – Artesanatos da Região do Cariri/CEART Juazeiro do 
Norte 

–
–
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               Fonte: Brito (2016).  

 

 

Muitos membros desta região ligados às atividades culturais possuem o título de 

Mestre da Cultura Cearense, como é o caso do Mestre Espedito Seleiro. Esse título é conferido 

pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Cultura, para o reconhecimento de pessoas 

que contribuem para a perpetuação do patrimônio cultural. 

A miscigenação provém dos povos indígenas (representados na figura da tribo 

Kariris), europeus e africanos, que por ali passarem e deixaram suas influências, 

proporcionando a criação da tradição local. Reconhecidas como patrimônio material e imaterial 

do Brasil, suas tradições e memória são preservadas e propagadas pelos mestres da cultura 

popular.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Manifestação cultural em Nova Olinda/ Reisados/Renovação da 
Fundação Casa Grande 

 

–
–
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                               Fonte: Brito (2016). 

 

O Cariri cearense está situado em posição geográfica estratégica, pois se mantém a 

uma proximidade equidistante em torno de 600 Km de grandes capitais do nordeste, dentre elas 

Fortaleza, Natal, Recife, João Pessoa e Maceió. É uma região especial, um espaço sertanejo 

diferenciado e com uma cultura própria (PINHEIRO, 2009). 

É uma região do semiárido nordestino de grande importância, de avançado 

desenvolvimento regional, e de visibilidade econômica nacional relevante, bem como de 

influência para todos os municípios vizinhos. Sua paisagem se destaca entre as regiões vizinhas, 

pois sua vegetação e suas águas perenes conferem uma singularidade e um contraste aos sertões 

que os rodeiam (PINHEIRO, 2009, p. 07). 

O seu potencial natural é considerável, tanto em recursos hídricos quanto em 

minerais e fósseis. Sua projeção industrial proporciona alta concentração de mercados 

produtores e de grande mercado imobiliário crescente. A concentração de matérias-primas 

necessárias para as indústrias proporcionou o grande aumento de instalações de filiais de 

indústrias multinacionais e nacionais na região, impulsionando ainda mais o seu crescimento 

econômico. 

Figura 10 – Artesanato indígena/O Homem Kariri/ 
Museu do Homem Kariri/ Fundação Casa Grande 

 

–
–
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A região estudada é composta por nove municípios, segundo dados do IPECE 

(2010). Para esta pesquisa, o recorte escolhido foi o eixo de municípios de Juazeiro do Norte, 

Crato e Nova Olinda, pela sua expressividade na produção de artigos em couro, tanto no 

processo de trabalho dos artesãos quanto na circulação de matéria prima e de escoamento dos 

produtos finais. 

 

 

 Fonte: Brito (2018). 

 

Sabe-se que existem outras demarcações relacionadas à região, feitas por diversos 

órgãos governamentais de gestão e centros provedores de pesquisas, por se tratar de uma área 

de bastante relevância dentro do cenário econômico e populacional do estado do Ceará. 

Contudo, esta pesquisa será pautada nas informações fornecidas pelo órgão citado acima. 

A região estudada é de extrema expressividade no contexto nordestino, bem como 

no contexto nacional, por se tratar de um território cheio de particularidades naturais, que 

Figura 13 – Mapa de Localização/Região do Cariri 

 

–
–
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influenciam o seu clima, sua estrutura populacional e todos os seus processos de processos de 

povoamento.  

O Cariri é dotado de intensa complexidade, dentro de suas esferas econômica, 

política, social e cultural. Sua formação inicial provém do processo de expansão da pecuária, 

quando ainda no século XVII, criadores de gado provenientes de outras localidades, como 

Bahia e Pernambuco, desenvolviam uma rota de pastagem pelo sul do Ceará, onde apreciaram 

as qualidades do solo e a abundância de recursos hídricos do lugar. A região acabou por ser 

uma ótima fuga da realidade seca dos sertões do nordeste, atraindo assim os criadores de regiões 

vizinhas. 

O município do Crato obteve bastante destaque por ser um dos primeiros a atrair 

aglomerados populacionais, acabando por fixá-los em suas delimitações de terra. Tornou-se 

relevante para a época, tornando-se um centro comercial de produtos agrícolas, tanto na sua 

região como para regiões sertanejas vizinhas, proporcionando um comércio importante e um 

meio de escoamento dos produtos como o arroz, o algodão, a cana-de-açúcar e a mandioca 

(BARROS, 1964). 

A cidade do Crato se tornou a principal referência do Cariri cearense, ficando em 

evidencia até o surgimento de Padre Cícero, com o qual passou a dividir as atenções, 

principalmente econômicas, com a cidade de Juazeiro do Norte em virtude de sua entrada à 

projeção regional. 

Em virtude da dificuldade de obtenção de registros, Albuquerque (2004) afirma a 

existência de uma intensa dificuldade de obter maiores detalhes sobre a história do 

desenvolvimento do Cariri, desde seu início.  

Na formação inicial da população fixa destes municípios e de seu desenvolvimento 

de sociedade e economia regional, observa-se a presença de pequenos proprietários de terras de 

cultivo para subsistência, onde estas terras geralmente eram recebidas como partilhas de 

herança. Iniciava-se assim o enraizamento das famílias tradicionais do Cariri. 

No âmbito da política podemos citar a relevância dessa região desde o período 

colonial, sendo intensificado pela figura de Padre Cícero, que se tornou um chefe político mais 

importantes do Nordeste. O autor Della Cava (1976) afirma que a figura do Padre Cícero passou 

a ser respeitada e temida em todo o território e regiões vizinhas, demonstrando sua influência e 

poder de decisão. Observando ainda o quadro político inicial, podemos destacar o papel da 

família Bezerra de Menezes como uma das pioneiras na ocupação de terras do Cariri 

(LEMENHE, 1995). 
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A região do Cariri é um importante centro de eleitores do estado, sendo disputado 

por muitas frentes partidárias e também sendo o centro de diversos projetos e direcionamento 

de obras estaduais e políticas públicas. 

Ao analisar as características culturais do Cariri, observamos a sua riqueza de 

expressões. Mais uma vez o nome citado por autores como sendo o responsável pelo 

desenvolvimento e reconhecimento das tradições e costumes religiosos do Nordeste foi Padre 

Cícero, onde o mesmo era referência para todo e qualquer assunto relacionado ao povo 

caririense. Assim, o calendário religioso de Juazeiro do Norte, com suas romarias e demais 

atividades em torno da questão religiosa, acabou por desenvolver ainda mais a região estudada, 

transformando-a assim em um dos maiores centros religiosos do Nordeste. 

Gonçalves (2004) relata que por questão religiosa se desenvolveram diversas 

expressividades culturais, como é o exemplo dos famosos mestres populares, poetas, escritores 

de cordéis, grupos folclóricos de reisados, dentre outros. O autor ainda afirma a proximidade 

das tradições culturais com o estado do Pernambuco, proporcionando assim a mistura destes 

traços culturais e a criação de uma transformação constante no simbolismo caririense. 

Entre os séculos XIX e início XX a consolidação sócio espacial do Cariri é 

determinada. Porém, apenas a partir da segunda metade do século XX observa-se o 

reconhecimento da região como um dos centros de destaque do Ceará, em virtude de sua 

expansão econômica através da sua industrialização crescente. 

O Cariri também se destaca por ser a segunda maior aglomeração populacional 

urbana do estado, perdendo apenas para a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) –. De 

acordo com o IBGE (2010), sua população se apresentava com o total de 564.478 habitantes, 

em uma área total de 5456,012 km2 com taxa de urbanização de 75,79%. Apesar da elevada 

quantidade de habitantes, a maioria deles se concentra nos municípios de Crato, Juazeiro do 

Norte e Barbalha, totalizando 76,72% da população caririense apenas nestes municípios, que 

acabaram por formar uma aglomeração conhecida como CRAJUBAR. 

Com relação à economia estadual, a região ocupa o segundo lugar no estado, mais 

uma vez ficando apenas arás da RMF. O papel econômico e político desempenhado dentro do 

estado é forte e de extrema importância, mais uma vez reforçando sua visibilidade em relação 

às demais regiões cearenses. Para ilustrar tamanha relevância, podemos citar os dados IPECE 

(2010) onde mostra que, apenas na partição CRAJUBAR, o valor do PIB alcançado em 2003 

fora de 1.026.392.000,00 (IPECE, 2010) representando 3,6% do PIB estadual daquele período, 
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reforçando assim a concentração de riquezas na região, que predomina os setores de serviços, 

indústria e agropecuária. 

As micro e pequenas empresas estão ganhando cada vez mais espaço na região. 

Destaque para o setor calçadista que, mesmo com sua expressividade artesanal mantida, ainda 

alavanca os processos de industrialização da região, tornando-a um dos três maiores polos 

calçadistas do Brasil, ao lado do Vale dos Sinos (RS) e Franca (SP). 

Os processos de industrialização do Cariri vêm transformando a economia regional. 

Segundo Amora (1978), esses processos modificam a rotina dos trabalhos regionais e, ao longo 

da história, desempenha um papel importante nas novas perspectivas de crescimento 

econômico. No início dos anos 1950 a industrialização desta região contava com segmentos 

específicos implantados e, entre estes, observa-se o destaque do setor têxtil e do curtimento do 

couro (AMORA, 1978).  

Com relação à matéria prima do couro no século XIX, Amora (1978) relata que 

encontramos a implantação de curtumes e pequenas fábricas de calçados. Aproveitando-se da 

rota do couro ou civilização do couro existente na região, começou-se a criar toda uma estrutura 

em torno do gado que por ali estava, pois o mesmo iria fornecer diversos tipos de suprimentos 

como a carne para a alimentação e o couro para a confecção de artigos diversos.  

Todos estes acontecimentos contribuíram para o surgimento das primeiras fábricas 

artesanais do Cariri. Nesta época, além de atender às necessidades da população residente, estas 

pequenas fábricas puderam absorver o mercado consumidor, principalmente de zonas rurais, de 

localidades vizinhas, concentrando na região uma circulação de renda. 

Ainda de acordo com a autora, com o intenso fluxo de visitantes diversas áreas 

rurais, seja por questões religiosas ou de transações comerciais, começam a surgir as 

necessidades de produtos para o contexto do meio rural. Com a abundancia do couro na região, 

começam a se desenvolver técnicas regionais, principalmente no município de Juazeiro do 

Norte, e por meio desta necessidade surgem os artesãos do couro, que produzirão diversos 

artigos utilitários como, cintos, arreios, calçados, selas, bainhas, chicotes, chapéus e outros 

itens. 

A produção artesanal em Juazeiro do Norte começa a se desenvolver, e com isso 

suas técnicas e percepções de mercado vão evoluindo de maneira peculiar. Para Rabello (1967) 

a produção destes artesãos não se limita à produção de peças usuais e utilitárias, pois os mesmos 

atuavam também em outro eixo consumidor, o de artigos religiosos, que aumentava cada vez 

mais e era bastante lucrativo. Assim, surgiram oficinas dentro da própria casa do artesão e, 
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posteriormente, grandes oficinas no centro da cidade, espaçosas e equipadas, para que os 

mesmos pudessem se aproximar dos consumidores e atender à crescente demanda. Ainda na 

visão do autor: “Por toda parte residências oficinas. Ruas residenciais ou de comércio ainda 

abrigam oficinas de artesãos, sobretudo as mais organizadas – as dos ourives e dos sapateiros.” 

(1967, p -72). 

A variedade na utilização do couro para a produção de diversos artigos era bem 

ampla, apresentando diversos tipos de manipulação da matéria prima, como o couro rústico, as 

peles finas, vaquetas, camurças e pelicas. Com isso, os artesãos garantiam a diversidade de 

produtos e preços e podiam atender aos mais variados gostos e poderes aquisitivos. 

A mão de obra existente nessas grandes oficinas, até o final do século XIX era 

formada principalmente por familiares, sem qualquer divisão interna de trabalho. As 

ferramentas utilizadas eram primitivas e de posse do próprio dono da oficina, onde o mesmo 

também organizava o processo de produção e a passagem dos saberes e técnicas manuais.  

Por falta de capital de giro para a produção das peças, muitas destas oficinas 

recebiam financiamento de casas de comércio, que passavam posteriormente a controlá-las. 

Então os donos de oficinas acabavam por se submeter aos comerciantes locais.  

A dinâmica do comércio do artesanal nesta época era peculiar. Surgiam relações de 

troca de produtos, vendas e assim se estabelecia o aumento da produção e expansão dos 

negócios locais. Em 1949, apenas a cidade de Juazeiro do Norte contava com estas chamadas 

pequenas indústrias distribuídas da seguinte forma: sapatarias e artefatos em couro, facas e 

artefatos de ferro, ourivesaria, móveis, alimentos e explosivos (RAMOS, 2000). 

No decorrer dos anos, já na década de 1980, acontece uma integração e articulação 

por meio destas pequenas indústrias com os demais centros produtores do estado. Essa junção 

de forças possibilita aumento da capacidade de captação de novos mercados e o aumento da 

produção. Assim, a indústria caririense começa a tomar rumos de expansão, tomando 

proporções maiores e complexas, acabando por desenvolver massivamente o setor calçadista. 
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2 O COURO NOS PROCESSOS ARTESANAIS 

 
2.1 Contexto histórico da produção de couro e artesanato na região do cariri cearense 
 

A produção do couro do nordeste brasileiro remota dos tempos da colonização. No 

sertão do  nordeste, o gado fora introduzido em 1525, através do donatário Duarte Coelho, que 

ao receber uma capitania, começou os processos de colonização da esma através de sua família 

e de sua clientela. (BASTIDE,1959) 

No contexto de ocupação de territórios, em Pernambuco instalou-se o cultivo na 

cana de açúcar na região da Zona da Mata , em virtude de suas condições climaticas e de solo, 

até mais ou menos uns cinquenta quilômetros adentrando o interior do Brasil. Seguido da região 

do Agreste, que já apresentava os flagelos da zona seca, porém ainda em proporções menores, 

sendo então explorada para pequenas agriculturas e a criação de animais. Pouco tempo depois, 

esta mesma criação de gado se expandia pela zona de Sertão árido, adentrando mais tarde até 

as zonas de Cerrado. 

Incialmente, a criação de gado girava em torno da criação livre, sendo afastado das 

plantações no período de desenvolvimento das mesmas, principalmente da cana de açúcar. 

Porém quando a época da colheita já havia passado, e a falta de chuvas já havia chegado na 

região do Agreste, o gado era levado para o litoral para que pudesse se alimentar de palhas e 

restos de folhagens. No retorno das chuvas, que se dava na mesma época da plantação, o gado 

retornava para o interior. Podemos afirmar que no início, os próprios plantadores de cana e 

senhores de engenho foram criadores de gado também. Neste momento, surgiram as expressões 

que hoje são ainda tão aplicadas, como a palavra “fazenda”, que denominava terras para criação 

de gado, “sítio” que denominava áreas para pequenas agriculturas e e “engenho” que 

identificava propriedades açucareiras. (BASTILDE,1959) 

Este constante deslocamento para o interior dificultava cada vez mais o regresso do 

gado ao litoral. As chamadas fazendas foram ficando cada vez mais ao sul do litoral, 

aumentando assim o caminho a percorrer de volta à faixa da zona da mata. Acabou-se por tomar 

inciativas que pudessem solucionar este problema: ou os animais eram direcionados aos brejos 

( áreas de pântamo que apontam nas regiões secas) , ou direcionados para pequenas serras, que 

possuiam campos verdes para a pastagem. (BUARQUE,1994) 

Os rebanhos eram facilmente fomados e organizados, sob a turtela de três ou mais 

homens para tomar conta do gado. Os custso não eram elevados, tanto de matérias primas 
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quanto de mão de obra humana, então pessoas de poucas posses também arriscavam-se nesta 

empreitada. 

Muitos familiares dos senhores de engenho, fihos mais novos e parentes de 

pequenas posses, aproveitavam para iniciar o negócio de criação de gado, fortalercendo assim 

a figura do criador. Muitos desses criadores exerciam também as atividades açucareiras, tendo 

sua residencia no litoral e visitando, de tempos em tempos, suas fazendas no interior.  

Com a expansão dos criadores, esta realidade começou a mudar, pois cada vez mais 

pessoas com menos disponibilidade financeira investiam na criação de gado, porém com as 

restrições de morar na própria propriedade onde se criavam os animais, ou até mesmo em 

cidades vizinhas. Existia um grande contraste entre as moradias luxuosas dos senhores de 

engenho  para com casas mosdestas dos dos fazendeiros, revelando assim suas influências 

culturais e sua capacidadae financeira. 

Nesta época, surge a figura tão representativa da civilização do couro, o Vaqueiro, 

que eram os comandantes de todos os processos que envolviam o sucesso da criação de gado, 

bem como atividades da fazenda. O mesmo possuia alguns ajudantes, para que pudessem cobrir 

todo o terreno, coordenando as atividades, vigiando as propriedade, mantendo assim o bom 

funcionamento da fazenda. (ABREU,1968) 

E esta dinâmica ds “Civilização do Couro”, tão bem elencada por Capistrano de 

Abreu, que mostra toda importãncia do couro para esta período histórico, com sua poesia ao 

descrever os artigos em couro utilizados pelos criadores e pelos vaqueiros, e toda a 

sincronicidade desta matéria prima para com o trabalho realizado no sertão nordestino. A 

produção de couro, destinada a abstecer o mercado interno, se desenvolvia a pasos largos e 

ganhava projeção nacional. 

A criação de gado foi também um meio de ascenção sócio-econômica da região do 

sertão. A mistura de raças aconteceu de maneira intensa, mais uma vez através da figura do 

vaqueiro, o que fez desenvolver o senso de coletividade e igualdade entre os povos. 

Além disso, o compartilhamento dos saberes entre tribos e povos, contribuiu para o 

aumento da empregabilidade da matéria prima do couro em diversas áeras utilitárias. 

(ABREU,1968) Muitos utensílios passaram a ser fabricados em couro, pois sua resitência já 

havia sido elogiada por vaqueiros e jagunços. No Nordeste, o couro tomou conta do cenário. 

Quase tudo passou a ser feito desta matéria prima. Começou-se a cultura da fabricação de 

indimentárias, decoração, calçados, proteções para o gado, selas, arreios, bainhas de faca, 

gibões, chapéus, mesas, alforges,  dentre outras artes utilitárias. 
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              Fonte: Brito, 2016. 

 

É notório que as classes abastadas que se firmaram nos sertões nordestinos tinham 

na quantidade de gado bovino sua afirmação de status. Mesmo assim, ainda se via a cultura da 

criação de animais de pequeno porte, como cabras e bodes, motivo pelo qual se formaram as 

denominadas raças nativas, que resistiam às secas e eram adaptadas ao meio ambiente 

desfavorável, onde a forragem era composta de basicamente plantas do sertão, as plantas da 

caatinga. (ABREU,1968) 

Até para a própria alimentação do sertanejo o couro acabava por ser utilizado. Em 

épocas de estiagem extrema, o refúgio para o mesmo era consumir o couro, que outrora era 

usado para se proteger das armadilhas da vegetação do sertão. 

Desde intenso manuseio da matéria prima, surgiram artesãos primorosos nos mais 

distantes povoados do sertão nordestino. Esta arte de manusear o couro encantou artistas 

populares, que executavam trabalhos magníficos que acabaram por fortificar elementos da 

cultura e da identidade do sertanejo. Este povo sofrido pelos efeitos da seca passou a fabricar 

itens indispensáveis para a sobrevivência no sertão, transformando estas peças em tradição. As 

figuras do vaqueiro e do cangaceiro adotaram o couro como vestimenta, propagando assim o 

trabalho dos artesãos do couro. Esta vestimenta os protegia de todos os desafios cortantes da 

vegetação, pois o couro possuía a dureza necessária para resistir às intempéries do terreno 

explorado. 

Era necessário estar bem protegido, para as eventuais perseguições ao gado, as 

chamadas pegas de boi, era necessário que o vaqueiro estivesse bem protegido, pois caso 

Figura 16 – Chapéu de couro do início do século XX/ 
Museu do Mestre Espedito Seleiro/Nova Olinda,CE 

–
–
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contrário, eventos até mesmo fatais poderiam acontecer a estes valentes desbravadores do 

semiárido. (BASTILDE,1959) 

Paralelo ao exposto até então, observamos a importância do gado também para o 

abastecimento de carne para as regiões, reafirmando assim a importância socioeconômica dos 

criações de gado. 

 Em tempos mais atuais, Padre Cicero Romão batista, maior líder religioso na 

região, fora decisivo no direcionamento dos sertanejos da civilização do couro. O mesmo os 

convenceu que a melhor saída para os filhos desta civilização, em períodos de seca extrema, 

era tentar vida fora do semiárido do Nordeste. No final do século XIV, vários lotados de 

vaqueiros e jagunços era, vistos em direção ao estado Pará, em busca de melhores condições 

nos seringais e na agricultura. 

O mercado interno do estado fora apresentando melhoras, no quesito de utilização 

do couro na fabricação de diversos bens de consumo, e este fato representou um importante 

marco para a produção de couto do estado, pois o que era utilizado apenas pelos sertanejos 

passou a fazer parte da vida diária de diversas camadas da sociedade. No semiárido, o artesanato 

que fora sendo construído teve um caráter extremamente desafiador, já que os produtos 

confeccionados faziam parte da realidade da população, que enfrentava sempre a natureza 

hostil, em contraposição do litoral, onde o artesanato se valia do valor contemplativo. 

A história do couro na Região do Cariri fora construída sobre superação de 

obstáculos diversos, com a contribuição de um povo forte que procura conviver com a natureza 

e as adversidades que nela existem. Além de dialogar com os conceitos inerentes à formação 

cultural e aos direitos básicos de nossa condição humana.  

A própria figura do Vaqueiro, tão mencionada neste estudo, é um dos principais 

personagens desta dinâmica da produção de couro na região. Este personagem agregou em sua 

jornada histórica símbolos e costumes que fizeram do couro um dos maiores símbolos da 

identidade do sertanejo.  

O couro, no Cariri, era usado para fabricações de muitos utensílios. Como 

mencionado, esta tradição herdada do período da colonização fez com que o processo de criação 

de criadouros aumentasse consideravelmente na Região do Cariri Cearense, além de cotar com 

o impulso do calendário criado para as feiras de gado e demais animais (BUARQUE,1994) As 

feiras, além de impulsionar a economia da região, também colaboraram para fortalecer a cultura 

popular, através do imaginário das comunidades, celebrações, o misto do sagrado e do profano, 

na adoração aos santos e nos rituais místicos exercidos pelos sertanejos. 
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Atualmente, a Região do Cariri possui uma expressividade industrial inegável, 

partindo de setores também diretamente ligados à cultura do couro, como por exemplo a 

indústria calçadista. Segundo Santos (2004) a configuração territorial do Cariri pode ser 

entendida como uma complexa teia de espaços, sendo constantemente reestruturadas pelo 

sistema capitalista. O desenvolvimento da região, ainda segundo Santos (2004), não pode ser 

compreendida pelos parâmetros tradicionais, uma vez que a industrialização interfere 

diretamente nas dinâmicas do espaço regional. 

Podemos afirmar algumas características em relação à industrialização da região do 

Cariri Cearense. O seu desenvolvimento está intimamente ligado às atividades agropecuárias, 

com destaque para o algodão e o couro, e às indústrias alimentícias. Nas atividades 

agropecuárias, destacamos a ligação com o couro, foco deste estudo, onde fomentou-se uma 

intima ligação com as atividades artesanais. (SANTOS,2004) Utilizando-se ainda de técnicas 

rudimentares, os artesãos continuam na tentativa de sobreviver aos avanços tecnológicos 

implantados velozmente pela política da implantação de multinacionais na região. 

Nos dias de hoje, a maioria dos trabalhos manuais desses artesãos são ainda 

inspirados pela estética do cangaço, preservando assim as raízes da formação do povo sertanejo 

e suas lutas. E esta estética, mesmo que sob a influência de novas abordagens visuais, acabam 

por ser transferidas para os artesanatos fabricados. No cenário da indústria calçadista, 

observando o estado como um todo, temos que o Ceará é o terceiro maior produtor de calçados 

do país, com participação de 5,2% do valor exportado (SEBRAE,2011). No Cariri, encontra-se 

um dos polos industriais que mais colaboram para que esta estatística seja representativa, o pólo 

de Juazeiro do Norte. 

            



 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Cariri Revista, 2015. 

 

Este setor calçadista, que utiliza como principal matéria prima o couro, segundo 

Santos (2004), é um dos setores que mais promove o desenvolvimento da região, pela intensa 

geração de emprego e renda. O IPECE (2012) aponta que cerca das 40.000 pessoas da cidade 

de Juazeiro do Norte que estão empregadas, aproximadamente 10.000 exercem atividades na 

indústria de transformação coureira, reafirmando assim a importância da utilização do couro na 

região, em todos os seus processos socioeconômicos. 

 

2.2 Relações entre sabres populares e artesanato: o mercado de produtos artesanais na 
perspectiva do consumo sustentável 

 

 Os processos que envolvem o artesanato estão presentes na elaboração de 

diversos indicadores de desenvolvimento regional na região, seja na mensuração de impactos 

econômicos, impactos ambientais ou na propagação da educação e cultura regional 

(IBGE,2012). Além destas implicações podemos considerar que o artesanato, segundo Vives 

(1983 p-137): 

 
Empregam como utensílios as mãos, instrumento incomparável, que máquina alguma 
jamais poderá igualar, e dão forma a ideias e a expectativas que, mesmo coletivas, 
recebem sua marca pessoal [...] São objetos soberbos, singulares, cuja dupla valência 
traduz a tradição e seu intérprete. O homem e a cultura, expressos na grande liberdade 
do fazer manual (VIVES,1983, p. 137). 

Figura 19 – Artesão do couro/ Mercado Central /Juazeiro do Norte, CE 

– –
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 Assim, o artesanato possui toda esta força da tradição, capaz de resistir ao 

sistema atual de produção, tentando manter o seu espaço de influência na sociedade 

contemporânea, através do fazer artístico e de sua influência cultural popular. 

(CANCLINI,1983)   

 O artesanato no couro atua também como um reservatório da cultura material 

dos artesão, preservando sua memórias de vida, no tempo e no espaço que envolvem o ser 

humano. As relações entre homem e sociedade são apresentadas como valor de testemunho, 

impregnadas de simbologias culturais: 

 

Na era da mundialização, em que a diversidade externa tende a tornar-se cada vez 
mais pobre, torna-se urgente manter e preservar a diversidade interna de cada 
sociedade, gestada por todos os grupos e subgrupos humanos que a constituem e que 
desenvolvem, cada um, diferenças às quais atribuem extrema importância. Em certa 
medida, a diversidade cultural poderá pelo menos ser mantida e estimulada pela 
preservação das especificidades culturais dos diferentes grupos sociais: assim como 
se criam bancos de genes de espécies vegetais para evitar o empobrecimento da 
diversidade biológica e o enfraquecimento de nosso ambiente terrestre, é preciso, para 
que a vitalidade das sociedades não seja ameaçada, conservar, ao menos, a memória 
viva de costumes, de práticas e saberes insubstituíveis que não devem desaparecer. 
Pois é a diversidade que deve ser salva, não o conteúdo histórico que cada época lhe 
conferiu e que ninguém saberá perpetuar para além dela própria. A nova legislação 
brasileira abre, nesse sentido, vias que poderão ser úteis como inspiração para toda a 
comunidade internacional (LEVY-STRAUSS, 1996, p. 27). 

  

Segundo Benatti (2009), no espaço agrário brasileiro, além dos processos de formação 

cultural que emergiam na época do povoamento das principais cidades, foi gerada na região do 

Cariri uma política de apropriação dos recursos naturais na região do Cariri cearense, baseada em 

critérios movidos pelo sistema de poder, condição social e política, na religião e nas relações entre 

governos e do poder local (PINHEIRO, 2009). Essas lutas refletia no domínio sobre os territórios, 

bem como nas relações entre homens e mulheres que viviam na sociedade. 

O sertão caririense era considerado uma terra da natureza milagrosa. Terra dos homens 

que buscavam a salvação, através da oração, e da realização da obra de Deus através dos árduo 

trabalho. O natural e o sobrenatural, esta mistura do sagrado e do profano, do real e do místico, ao 

mesmo passo que assustava os indivíduos também fascinava com sua complexidade magia. 

No nosso país encontramos uma diversidade enorme de crenças, culturas e 

expressões populares, que torna única, com características próprias, as comunidades existentes 

em nosso vasto território. Os saberes populares estão presentes nas práticas culturais de 

determinado grupo coletivo. Estes conhecimentos vividos, chamados empíricos, são repassados 

e validados de geração a geração, por meio de diversos canais de comunicação. 

(GONDIM,2007) 
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Segundo Chassot (2006, p. 205), “os saberes populares são os muitos 

conhecimentos produzidos solidariamente e, às vezes, com muita empiria”. Este aglomerado de 

saberes possui uma explicação consistente, pois são construídos através da aglomeração de 

outros saberes. Podemos então denominar os saberes populares como sendo um conjunto de 

conhecimentos construídos por grupos locais, de pequeno porte, com base nas experiências 

vividas, regidas ou não por crenças e costumes, que são transmitidas de um indivíduo para outro 

através de diversos meios de linguagem (CHASSOT,2006). 

 Para muitos, segundo Lopes, os saberes populares são determinados como saberes 

que estão à margem de instituições formais (LOPES, 1999). Para as comunidades que trabalham 

com o artesanato no cariri, estes saberes necessita ser valorizados, pois são a sua tradição, a sua 

história, o seu processos civilizatório.  

Com o apelo da globalização, da promessa de melhores condições de vida e de 

trabalho na capital, muitos dos aprendizes desta arte estão se deslocando para os grandes 

centros, fazendo com que a passagem destes saberes fique comprometida. Muitos cedem às 

promessas capitalistas que o mercado impõe, esquecendo-se de valorizar sus raízes e de criar 

subsídios de desenvolvimento da sua própria região. Necessita-se de uma valorização do saber 

popular, de um reconhecimento destas informações, destas práticas cotidianas da população 

que não é vista como detentora de saberes aprovados academicamente. Trata de desconstruir o 

paradigma de uma única forma de educação, baseada somente no conhecimento científico, e 

explorar novas possibilidades. 

Não se busca a igualdade entre os sabres científicos e os saberes populares. Se busca 

valorização de ambos, em esferas do conhecimento que possam coexistir e se complementarem. 

Essa pluralidade de saberes é extremamente rica para a humanidade, em todos os processos 

educacionais e de aquisição de novos conhecimentos (LOPES, 1999). 

Com o passar do tempo, os saberes populares, mais especificamente dos artesões 

do couro, sofreram diferentes. A própria sociedade e seu contexto de relação entre o local e a 

tecnologia de ponta proporcionaram alguns artifícios de modificação nos processos de 

fabricação dos artigos em couro. A diversidade de culturas, o intercâmbio das mesmas 

proporcionado pelo advento da internet e demais meios de comunicação em massa, criaram 

estruturas culturais hibridas. Absorve-se conceitos, transforma-os e os resignifca em um 

emaranhado de percepções subjetivas. Estas interações culturais provocam mudanças 

significativas nas tradições, e necessitam de um novo olhar sobre os produtos que nascem desta 
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fusão, sobre como estas novas manifestações acabam por se adaptar melhor às necessidades 

atuais das comunidades. 

No sistema de produção capitalista, encontramos um sistema linear de produção 

sobre recursos que não são ilimitados.Com relação as relações de consumo, observamos dentro 

das abordagens econômicas, duas correntes divergentes de pensamentos e afirmações: a 

Economia Ambiental e a Economia Ecológica. De acordo com Souza (2008): 

Economia Ambiental, os recursos naturais não são finitos [...]. Com o tempo, os 
recursos naturais passaram a fazer parte da função de produção, mas apenas como 
fator de perfeita substitutibilidade com os demais fatores (SOUZA, 2008, p. 3). 

 

Ainda de acordo com o autor: 

a principal preocupação da Economia Ambiental é quanto à alocação eficiente dos 
insumos. Já a Economia Ecológica além de se preocupar quanto à alocação de recursos 
naturais, leva em consideração a distribuição e a escala de utilização desses recursos 
(SOUZA, 2008, p. 5). 

 

Observamos a divergência das correntes de pensamento, podendo assim encaixar a 

lógica da fabricação de bens utilitários duráveis, inerente ao artesanato, dentro da abordagem 

da economia ecológica, pois a mesma defende a otimização dos recursos naturais existente no 

meio ambiente, respeitando sua distribuição e o tempo necessário para a reposição do mesmo 

na natureza. Os economistas ecológicos defendem que a utilidade dos bens é inversamente 

proporcional a sua divulgação, condenando assim os bem mais populares aos que possuem 

menor utilidade para o ser humano (LOYOLA, 2001)  

A obsolescência programada dos produtos geram um efeito maléfico ao meio 

ambiente, em proporções desastrosas. Os consumidores também são lesados por este tipo de 

configuração de algumas categorias de produtos manufaturados, pois a cada troca de produto, 

o valor destinado à compra do mesmo tende a ser maior. Loyola (2001) ainda afirma a existência 

e uma contradição existente no capitalismo: a existência da necessidade de assegurar a demanda 

satisfatória e assegurar também a corrida pela inovação e produtividade de novos produtos, 

acentuando assim a crise ecológica mundial. 

Afim de modificar o cenário da economia atual, diversos estudos ligados à 

economia ecológica convergem para a reflexão sobre os conceitos de consumo voltados ao 

decrescimento.  A ideia de decrescimento vem sendo adotada e discutida com maior força a 

partir da década de 70. A preocupação com a sobrevivência da humanidade na Terra já era 
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enunciada nos primeiros conceitos da chamada bioeconomia. Esta vertente da economia visava 

evidenciar, nos processos econômicos, a questão da lei da entropia. Tempos depois observa-se 

a relação do termo decrescimento com os conceitos de desenvolvimento sustentável, pois para 

que a sustentabilidade fosse alcançada, a necessidade do decrescimento é urgente. 

A transição da economia seria inevitável, afim de atingir essa tão desejada 

sustentabilidade. Desejada não só mais por uma parte da comunidade acadêmica que, de uma 

forma ou de outra, romantizava as relações com a natureza. Agora o desejo se tornava comum 

pois a permanência na Terra estava em jogo, não poderíamos mais deixar para amanhã a 

resolução dos problemas ambientais criados por nós mesmos. Se fazia urgente a incorporação 

de ações para a diminuição da produção, de matéria prima e o repensar de toda esta cadeia de 

consumo existente no globo terrestre. 

Instaurou-se uma discussão profunda sobre este processo de mudança da sociedade, 

uma mudança na civilização atual, para que o decrescimento fosse visto como a saída contra a 

crise ambiental. Diversos autores passaram a debater este assunto, e publicações diversas foram 

sendo divulgadas amplamente. 

O repensar do estilo de vida seria a grande chave para a reviravolta nesta crise 

planetária, e assim a implantação do decrescimento se tornaria viável.  Estes e demais temas 

estão sendo difundidos desde então na sociedade acadêmica, e também fora dela, afim de 

informar a sociedade civil da necessidade de mudança 

A crise ecológica se instaurou em virtude da falta de planejamento para com os 

recursos existentes nos ecossistemas disponíveis. Além disso, a constante industrialização, 

queima de combustíveis e demais mudanças na rotina natural de troca de energias propiciaram 

essas mudanças danosas na superfície da Terra (GEORGESCU-ROEGEN, 2009). 

Latouche (2009) afirma que o sistema capitalista impulsionou o crescimento 

contínuo da economia. Um crescimento desordenado e sem o devido olhar para as 

consequências provenientes dessa política de produção. Assim o planeta passou a ultrapassar 

os seus limites de capacidade. O mesmo propõe, para o enfretamento desta situação caótica, 

três opções de passos fundamentais: a avaliação do alcance do decrescimento, propor 

alternativas para a instalação do decrescimento e especificar os seus meios de realização na 

sociedade. 

Atualmente, muitos usam a expressão decrescimento como uma “moda” ou uma 

máscara para subverter valores e conseguir uma certa empatia social. Porém, a correta 

abordagem do decrescimento seria o pensamento de crescimento ordenado, voltado para a 
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supressão de necessidades, e para o apoio a permanência das sociedades, e suas ações positivas 

em geral.  

A sociedade atual está focada na acumulação ilimitada, na pouca durabilidade de 

produtos e na atuação da mídia na manipulação das necessidades humanas. A humanidade está 

consumindo mais do que precisa e mais do eu o planeta pode repor. Com isso, diversos outros 

problemas surgem, como a própria distribuição dos recursos entre os países e populações. 

Assim, se faz necessário uma ação rápida para mudar o rumo desta catástrofe. 

 A participação dos saberes locais é extremamente importante. Ao sabermos 

compreender as dinâmicas locais, poderemos adaptá-las para regiões com deficiência de 

opções, e assim criar uma cadeia de cooperação. Assim o decrescimento pode emergi aos 

poucos em diversos espaços, rompendo com as barreiras das limitações e dependência às nações 

que se julgam detentoras do poder e do saber. 

 

2.3 A dinâmica dos curtumes: técnicas e implicações ambientais 
 

O primeiro curtume do estado do Ceará também compreende a primeira indústria 

do estado, surgindo em Aracati em 1744. O sistema de curtimento do couro era artesanal, 

utilizando-se de tonéis, tanques e tinas, constituídas de madeiras como pau-d’arco e andiroba. 

Usavam como matérias para o curtimento cinzas, casca de angico e pedra ume para conferir o 

acabamento necessário as peles comercializadas (COUTO FILHO, 1999). 

  Até o início do século XX não existem registros de novas indústrias destinadas ao 

segmento do couro no Ceará. O cenário existente compreendia o aumento de pequenos 

curtumes, voltados para o abastecimento da demanda local de fabricação de artigos em couro, 

principalmente nas cidades de Acaraú, Sobral, Juazeiro do Norte de Fortaleza. O Estado se 

tornou um grande atrativo para investimentos estrangeiros voltados ao mercado do couro. 

Segundo estudos de Santos (2004), o Brasil enquadra-se como quinto maior 

produtor de couro animal do mundo, com cerca de 33 milhões de peças de couro, 11% da 

produção mundial, ficando atrás de EUA, Rússia, Índia e Argentina (Santos, 2004). A produção 

de couro pode ser distribuída, conforme (Tabela 1).  
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Fonte: Brito, 2016. (Adaptado de Pacheco, 2005) 
 

Com relação à distribuição por região, observamos que os curtumes se localizam, 

observamos uma maior concentração de curtumes nas Regiões Sul e Sudeste, compreendendo 

o percentual de 82% dos curtumes do território brasileiro, conforme tabela abaixo: 

 

   Fonte: Brito, 2016. (Adaptado de Pacheco, 2005). 
 

O principal canal de distribuição da produção de couro é a exportação (71,4%), em 

especial o setor de estofados (36,3%) em seguida aparece a venda a indústria nacional (24,8%) 

e o consumo próprio (3,4%), conforme vemos no (Gráfico 1) abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Distribuição da produção de couro por região 

– –

Tabela 2 – Curtumes por região 

– –
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Fonte: Brito, 2016. (Adaptado de Senna, 2007). 

 

Pacheco (2005) afirma que o processo produtivo do couro está dividido em 3 (três) 

etapas: ribeira, curtimento e acabamento que podem ser visualizadas nas Imagens 8 e 9.  Na etapa 

de acabamento, encontra-se a divisão em mais três etapas: acabamento molhado, pré-acabamento e 

acabamento final. Além disso, podemos elencar a existência de uma etapa de lavagem e conservação 

de peles, para que o couro se fortifique para as demais etapas ocorridas durante o curtimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Canais de produção/Distribuição 
 

–
–
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            Fonte: Pacheco, 2005. 
 

 

 
          Fonte: Pacheco, 2005. 

 

 

Figura 22 – Fluxograma demonstrativo de procedimentos de beneficiamento do 
couro 

– –

Figura 25 – Fluxograma demonstrativo de procedimentos de beneficiamento do 
couro (cont.) 

 

–
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A conservação das peles é muito importante para o andamento das demais etapas. É 

importante evitar a degradação das peles para que o couro, em seu estado de produto final, encontre-

se em melhor qualidade possível, tanto para o aproveitamento da peça de couro quanto para melhor 

aceitação entre os consumidores. 

 Considerando que o espaço de tempo é curto entre o abate do animal e o processamento 

da pele para curtimento, entre 6 a 12 horas, estas podem ser dispensadas do pré-tratamento. Por 

outro lado, quando o tempo de espera é superior, ou a estocagem de pele é período mais longo, 

deve-se fazer um pré-tratamento para conservação dessa pele. Para a conservação das peles se 

realiza um processo de empilhamento, alternando camadas de pele e sal. Pode-se, também, 

utilizar o banho de salmoura antes de empilhar as peles, aumentando assim a capacidade de 

armazenamento das mesmas por até meses após a sua extração animal. 

 Fornecedores de couro utilizam também inseticidas para afastar insetos, auxiliando 

a conservação durante seu estoque e transporte. Essa prática possui alto potencial poluidor, 

prejudicando corpos de água, podendo até mesmo contaminar o solo e o lençol freático. 

A etapa da ribeira trata-se de uma etapa que tem por objetivos eliminar da pele as 

impurezas e substâncias do produto final, o couro. Prepara a estrutura protéica (matriz de fibra) 

para que possa reagir sem nenhum problema, com os produtos químicos que serão adicionados 

nas próximas etapas.  

O autor Pacheco (2005) descreve que, na ribeira, as etapas feitas em tonéis 

específicos (fulões) são: pré-remolho, remolho, depilação/caleiro, lavagens, descalcinação (ou 

purga), lavagem e píquel. Nas próximas etapas que compreendem a ribeira, os processos são 

realizados por máquinas ou manualmente, onde são realizadas a remoção de gorduras, carnes 

ou outras impurezas que ainda persistem. São feitos também recortes para o ajuste das 

extremidades das peles.  

Ainda nos processos da ribeira, é feito a separação dos tipos de couro, separação 

das camadas, onde a superior é a mais nobre, chamada de vaqueta ou flor, e a inferior chamada 

de raspa. Este processo é chamado de divisão. As duas camadas seguirão os mesmos processos 

de curtimento, porém a raspa resultará em um couro de menor qualidade, sendo destinado para 

aplicações secundárias ou sub-produtos.  

Na etapa do curtimento, a pele que já foi pré- tratada na etapa da ribeira, será 

transformada em um material estável e imputrescível, o couro propriamente dito. Para esta 

etapa, existem três tipos de curtimento que são os adotados na atualidade: sintético, mineral e 

vegetal. 
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O curtimento mineral se utiliza do cromo para o processo. Esta é a principal 

substância que atua como catalizador dos processos, bem como oferece qualidade ao couro. De 

acordo com Pacheco (2005), estudos estão sendo levantados para que exista substituição da 

utilização do cromo nos processos, devido ao seu impacto ambiental extremamente negativo. 

Este processo do curtimento pode ser realizado no banho do píquel ou em banho novo. 

O cromo é um metal pesado, usado no couro para evitar a sua putrefação porém a 

presença dessa substância em corpos hídricos gera impactos negativos ao meio ambiente, 

contaminando o lençol freático e cursos d’água. O Cr se acumula no organismo dos peixes, 

podendo afetar a saúde dos humanos que consome tanto a água quanto os peixes. A dessa 

substância no corpo humano pode causar doenças crônicas, bem como problemas genéticos  

No curtimento vegetal usa-se o tanino, uma substância presente em espécies como 

maga e caju. O tanino é um instrumento de defesa vegetal, pois ao ingerir partes da planta, as 

células liberam a substância que possui sabor amargo, fazendo com que o predador perca o 

interesse. O alto custo do taninos impede sua utilização em larga escala, fazendo com que os 

donos de curtumes optem por processos de menor valor disponíveis no mercado (PACHECO, 

2005) 

No curtimento sintético, utilizam-se curtentes orgânicos como resinas e taninos 

sintéticos. São substâncias que catalisam um curtimento e um tingimento futuro de melhor 

qualidade. O seu elevado custo também acaba por deixar este tipo de curtimento apenas como 

auxiliares, ajudando na penetração de outros curtentes. 

Na etapa do acabamento, observa-se a divisão em três etapas: acabamento molhado, 

pré-acabamento e acabamento final. O acabamento molhado compreende processos que vão do 

descanso até o engraxe. Durante esta etapa, são recebidos os processos de coloração, maciez, 

impermeabilidade e outras ações físicas e mecânicas. No pré-acabamento, o couro recebe os 

produtos químicos que fornecerão as propriedades físicas do produto final. Nesta etapa, 

encontramos as operações de estiramento, cavaletes, secagem e impregnação.  Finalizando com 

o acabamento final, onde o couro recebe os procedimentos finais para a sua aparência de peça 

de couro, sendo realizado os processos de prensagem e medição. (PACHECO, 2005). 

Com relação aos impactos ambientais, o curtimento do couro gera grandes 

quantidades de resíduos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, sendo considerada uma 

atividade bastante poluidora. Segundo Senna (2007) para o processamento de 1 tonelada de 

peles salgadas são produzidos cerca de 250 kg de couro finalizados. O mesmo possui baixo 
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rendimento médio, cerca de 22,5% já que gera aproximadamente 600 kg de resíduos sólidos, 

sendo assim extremamente poluidor.  

 

       Fonte: Brito, 2017. (Adaptado de Senna, 2007)  
No Brasil, observamos a existência da “Lei dos couros”, Lei nº. 11.211, de 19 de 

dezembro de 2005, onde procura-se gerenciar este processos referentes aos processos dos 

curtumes. Esta lei “estabelece as condições exigíveis para a identificação do couro e das 

matérias-primas sucedâneas, utilizados na confecção de calçados e artefatos” (Art. 1 o).  De 

acordo com Senna (2007), esta lei na íntegra possui o objetivo de valorizar a matéria – prima 

couro e resguardar o consumidor quanto à autenticidade do produto.  

Para entender a dinâmica dos curtumes, que fornecem a matéria prima para o setor 

de artesanato da região do Cariri, se fez necessário durante esta pesquisa a visita e 

acompanhamento de procedimentos realizados nestes estabelecimentos.  

Quadro 1 – Etapas do curtimento e impactos ambientais 
 



 61 

 

Inicialmente, percorreu-se a rota de aquisição da matéria prima do couro, 

observando a oferta existente nas cidades estudadas. Percebeu-se a escassez de curtumes em 

funcionamento legalizado, restringindo assim, na região do Cariri, a identificação de dois 

curtumes na cidade de Juazeiro do Norte, sendo eles o Curtume Santo Agostinho e Curtume 

Padre Cícero. Para melhor comparação de processos, se fez necessário a visita ao Curtume 

Sertanejo Mendes, na cidade de Ouricuri em Pernambuco, pois o mesmo abastece artesãos e 

indústrias de todo cariri, sendo assim representativo na construção deste mapeamento de 

localização e processos de curtimento do couro. 

 

 

Fonte: Brito, 2018. 

 

 

 

Figura 27 – Mapa de localização dos curtumes fornecedores de matéria prima 
 

– –
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CURTUME PADRE CÍCERO 

 

Na década de 1950, é inaugurado na Região do Cariri, em Juazeiro do Norte o 

Curtume Padre Cícero. Seus criadores foram Ary Queiroz e Colma Cruz Queirós, de família 

tradicional caririense, que produzia couros de boi para o mercado interno. Ainda hoje encontra-

se no centro da cidade, sendo bastante procurado pelo mercado interno do próprio CRAJUBAR, 

abastecendo não só o mercado do artesanato, mas também as multinacionais existentes na 

região.  

Ainda hoje se encontra em funcionamento, no Bairro Salesianos. Para a pesquisa, 

fora tentado contato com os administradores do estabelecimento, porém sem êxito na obtenção 

de autorização para imagens e demais registros documentais dos seus procedimentos na cadeia 

de produção. Porém, vale ressaltar sua importância dentro do cenário local, e sua tradição na 

civilização coureira da Região do Cariri. 

 

CURTUME SANTO AGOSTINHO 

 

Em 1969, inaugura-se o Curtume Santo Agostinho, em Juazeiro do Norte, que 

possui como proprietários os empresários Antônio Agostinho Lemos e Antony Cruz Lemos, 

produzindo couro para o mercado interno. Muito bem aceito pelos produtores locais, o curtume 

foi cada vez mais ganhando projeção na Região do Nordeste, atendendo aos diversos estados. 

Segundo relatos do seu atual gestor, o senhor Antônio Agostinho Lemos Filho, o 

curtimento do couro era feito de maneira totalmente artesanal, utilizando os recursos naturais 

existentes na época, como a já citada casca de angico (para amaciamento do couro), o próprio 

urucum (para a coloração do couro), pedra pomes, lama, dentre outros artifícios aproveitados 

dos saberes populares existentes no que diz respeito ao manuseio do couro. 

Atualmente, o curtume conta com uma expansão de suas técnicas, incorporando 

diversos procedimentos tecnológicos referentes ao tratamento do couro, bem como o tratamento 

de seus resíduos líquidos e sólidos. Além do curtimento do couro, diversas outras etapas do 

beneficiamento são realizadas no mesmo, como o processo de secagem e coloração do couro.  

 

 

 

 

 



 63 

 

 

 
     Fonte: Brito, 2017. 

 

Percorreu-se todas as instalações do curtume, a fim de entender a disposição do 

maquinário, e os processos pelos quais o couro passa até chegar em seu acabamento final. Com 

o acompanhamento do gestor, pudemos elencar as etapas.  

Incialmente, adquire-se o couro em seu estado primitivo, comprado muitas vezes 

de frigoríficos e criadouros de animais. 

 

 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Fonte: Brito, 2017. 

Figura 30 – Marca Curtume Santo Agostinho 

– –

Figura 33 – Couro em seu estado inicial, recém chegado dos criadores 

– –
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Em seguida, o couro começa a passar pelos processos de limpeza, para adentrar ao 

setor curtimento que permitirá que o couro atinja o ponto de qualidade necessário para barrar 

os processos de apodrecimento da pele. 

 

       Fonte: Brito, 2017.  

 

 

 

 

Figura 36 – Processos de limpeza e curtimento 
 

– –
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                             Fonte: Brito, 2017. 
 

Após estes procedimentos, o couro é separado e encaminhado ao setor de coloração, 

para que possa adquirir a cor exigida pelos clientes, ou as cores que mais possuem saída, de 

acordo com as estatísticas dos padrões de pedidos de cores existentes no mercado consumidor. 

 
 

Figura 39 – Processos de secagem do couro 
 

–
–
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                         Fonte: Brito, 2017. 
 
 

Após alguns dias de secagem, o couro é destinado aos setores de controle de 

qualidade, onde serão verificadas possíveis falhas nas etapas dos processos de beneficiamento. 

Em seguida, o couro é destinado ao cliente, ou ao estoque, de acordo com o controle de demanda 

dos pedidos do mês corrente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 42 – Processos de coloração do couro 
 

–
–
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                   Fonte: Brito, 2017.   

O curtume Santo Agostinho continua sendo referência na produção de couro 

beneficiado na Região do Cariri, atuando no segmento sob a ótica da legalidade ambiental, 

firmando parcerias com os artesãos locais. Por ser um curtume que possui o produto já 

finalizado e em disponibilidade de estoque, consegue atender às pequenas demandas dos 

artesãos locais, participando assim do ciclo sustentável de criação de artigos em couro. 

Figura 45 – Couro finalizado, disponível para comercialização 
– –
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CURTUME SERTANEJO MENDES 

 

O curtume Sertanejo Mendes se encontra na cidade de Ouricuri, no estado de 

Pernambuco, e também participa do fornecimento de matéria prima para o mercado da região 

do Cariri. Muitos artesãos adquirem a matéria prima deste curtume, que possui grande aceitação 

entre as capitais do Nordeste Brasileiro. Criado na década de 1970, pelo seu fundador Petrônio 

Mendes o curtume acompanha todas as transformações tecnológicas ocorridas no setor 

coureiro, estando em boa colocação dentre a competitividade de abastecimento do mercado de 

artefatos em couro. Hoje, o curtume encontra-se sob a gestão de Murilo Mendes, filho do 

fundador e herdeiro do estabelecimento. 

 
 
 
 
 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Fonte: Brito, 2017. 

 

Dentre a cadeia de processos pudemos observar as etapas de curtimento do couro, 

bem como as instalações e o produto finalizado. A aquisição do couro em seu estado primitivo, 

assim como o curtume antes citado, também se faz através de parcerias com fornecedores locais, 

como frigoríficos e criadores, principalmente dos estados de Pernambuco e Bahia. 

Segundo os gestores, existe uma intensa preocupação com a qualidade do couro, 

sendo analisados os modos de criação do gado, bem como suas marcas de parasitas ou de 

Figura 48 – Curtume Sertanejo Mendes 
 

–
–
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acidentes durante as pastagens em terrenos, para que o produto finalizado possa conter o maior 

teor de qualidade possível. 

 

 
 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: Brito, 2017. 

 

O curtume possui, dentro de suas instalações, alguns processos que ainda preservam 

os sabres tradicionais relativos ao curtimento, garantindo assim a propagação destas práticas 

culturais de manuseio da matéria prima. Os funcionários existentes no estabelecimento recebem 

treinamento para estarem aptos a operar todo maquinário tecnológico, bem como recebem 

instruções sobre os costumes artesanais de curtimento, promovendo o hibridismo de técnicas e 

saberes adquiridos. 

Figura 51 – Mesa de verificação do couro curtido 
 

–
–
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   Fonte: Brito, 2017. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 54 – Processo de secagem e esticamento do couro curtido 
– –
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               Fonte: Brito, 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57 – Instalações do Curtume 
 

– –
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                Fonte: Brito, 2017. 

 

 

Observou-se a relevância deste misto de técnicas presente nos curtumes analisados, 

bem como a importância de efetivas fiscalizações na obtenção de uma melhor produção limpa 

de produtos de couro finalizados, contribuindo para que os impactos ambientais sejam 

minimizados, dentro das perspectiva da ecologia dos saberes, provocando uma benéfica junção 

dos conceitos de avanços tecnológicos e saberes locais aplicados (LEFF, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 – Banho de Curtimento artesanal 

 

–
–
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3  AS RELAÇÕES ARTÍSTICAS NOS PROCESSOS DE CRIAÇÃO DOS ARTIGOS 

EM COURO: INTERLOCUÇÕES E INFLUÊNCIAS 

 

3.1 O processos de criação dos artesãos: valorização da cultura local e o desenvolvimento 
regional sustentável 

  

 A cultura popular é uma de manifestação cultural relacionada ao anônimo, ao 

espontâneo, cercados de tradição e originalidade. Podemos dizer que a cultura popular é 

formada de saberes e práticas vivenciadas pela comunidade, embora possam ser vivenciados e 

significados também pelas elites. Pensamos primeiramente, quando falamos em cultura popular 

brasileira, nas festas folclóricas do carnaval, os reisados, ou as práticas coletivas como as danças 

típicas como a capoeira. Segundo Vannucchi (1999):  

 

 [...] Cultura popular simplesmente [é] o que é espontâneo, livre de cânones e de leis, 
tais como danças, crenças, ditos tradicionais. (...) Tudo que acontece no país por 
tradição e que merece ser mantido e preservado imutável. (...) Tudo que é saber do 
povo, de produção anônima ou coletiva (VANNUCCHI, 1999, p. 98). 

Atividade 1 

Para o autor Luis da Câmara Cascudo podemos interpretar a cultura popular como 

resultado da transmissão de saberes de forma oral, considerando uma memória coletiva que 

antecede aos conhecimentos admitidos pela ciência. Possui bases sólidas de saberes universais, 

mantendo “instinto de conservação para manter o patrimônio sem modificações sensíveis, uma 

vez assimilado,” (CASCUDO, 1971, p. 679). 

A cultura popular possui um caráter multidimensional, onde se admite que as 

misturas culturais acontecem de maneira natural, pois nenhuma cultura está imune às 

influências de outra. Ainda segundo Câmara Cascudo (1971), não podemos afirmar que exista 

civilização original e isenta de influências. O popular é o resultado de todas essas fusões através 

do mundo, porém com processos de resistência e conservação coexistindo nestas dinâmicas 

nacionais e universais. (CASCUDO, 1971). 

O saber popular de um povo fomenta o caráter de continuidade da cultura popular, 

conferindo também as características de utilidade e funcionalidade. A cultura popular não pode 

ser encarada como um suporte para a tradição, pois a mesma está muito além da catalogação de 

expressões e representações; a mesma é o que se vive, é a expressão das vivências de um povo. 

Na Região estudada observamos que as dinâmicas culturais possuem bastante força. 

O território caririense se diferencia de espaços vizinhos ao apresentar fatores comuns 

resultantes de experiências vividas e da produção compartilhada da história dos moradores das 



 74 

 

comunidades. Podemos observar a riqueza cultural do local através das muitas manifestações 

artísticas existentes. Esta riqueza também age como atrativo turístico, preservando assim o 

patrimônio cultural regional. 

O espaço de vivência da região reproduz sua essência de magia, afetividade e 

imaginação. (HOLZER, apud CORRÊA, 2001, p. 32). Este espaço atua como campo de 

manifestações simbólicas, buscando a sobrevivência de sua cultura. Neste território, na 

perspectiva cultural, observamos similaridades e diferenças entre as manifestações populares 

como por exemplo os caretas, os reisados, o artesanato, as bandas e etc. 

O processo de formação cultural também implica no reconhecimento do trabalho 

feito pelos sujeitos, categorizando-se como uma ação humana. Segundo Thompson (1981), por 

trás de toda mercadoria e serviço existe a energia humana aplicada, seus pensamentos 

materializados através de uma força exercida.  

Ainda na sua análise da cadeia de cultura e tradição, o autor dialoga com as 

abordagens de valor cultural nos processos de formação da história. Aponta a ideia de costumes 

adotados nas práticas dos camponeses, em que o costume se consistia em práticas antigas que 

ainda fazem parte da dinâmica social, sendo reproduzidas pelos seres pertencentes a 

comunidade, constantemente analisadas e avaliadas (THOMPSON, 1988). 

Pode-se entender o processo de formação social também como um fator de 

produção de cultura, através das lutas por objetivos em comum, que acaba por formar as 

denominadas classes sociais. Assim, observa-se mais uma vez a importância da experiência 

para a criação de relações entre os sujeitos, propiciando assim a valorização das tradições, dos 

costumes e do estilo de se viver destes seres sociais, agora conectados. 

Os estudos de Morin (1991) apontam para uma constatação que a cultura, na 

contemporaneidade, possui em suas manifestações uma visão de mundo coletiva, baseada na 

memória social, resultado de uma multiplicidade na dimensão cognitiva dos indivíduos, 

resistindo aos possíveis determinismos O autor define estas interações como dialógica cultural, 

um comércio cultural de troca de informações, teorias, opiniões e ideias de múltiplas culturas, 

fazendo com os mais diversos tipos de pensamentos e indagações se complementem 

(MORIN,1991, p. 27). 

Assim, pensar a cultura popular no mundo contemporâneo é admitir que esta não é 

estática, que é influenciável pelas mudanças das sociedades mundiais, reproduzindo e 

assimilando a realidade. É admitida como um processo reciclável, mutante e adaptável a 

atualidade (AGRA, 2000). 
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Dentro dessa perspectiva, a cultura popular compreende também os conceitos de 

diferenças culturais, sofrendo também os efeitos da globalização, onde se absorve influências 

de diversas localidades. Com o acesso aos meios de comunicação, mesmo em regiões remotas, 

a cultura local se vê afetada pelos conhecimentos externos, provocando na população uma 

ressignificação de seu universo de saberes. (MELLO, 1987). 

O termo cultura foi explorado primeiramente pelo antropólogo britânico Edward 

Tylor (1832-1917), em 1871, como Kultur e Civilization “um todo complexo que inclui 

conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes, ou qualquer outra capacidade ou hábitos 

adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade” (LARAIA, 2001, p. 25). 

De acordo com o autor Kessing (1974), cultura possui duas correntes: 1) a cultura 

como um sistema adaptativo, ou seja, padrões de comportamento sociais transmitidos e 

adaptados em comunidades humanas de acordo com as peculiaridades da vida local; 2) cultura 

como sistema cognitivo, um sistema de conhecimento; criação acumulada da mente humana, 

sistema simbólico onde símbolos e significados compartilhados pelos membros de uma 

sociedade se fazem presentes. 

O pesquisador Melo (2004, p. 11), ao analisar a dinâmica dos conceitos de cultura 

sobre a fabricação de artefatos em geral, afirma que o artesanato é uma produção cultural 

popular que resistiu e resistirá a todas e quaisquer alterações advindas do tempo. O artesanato 

acompanha o tempo, não aceitando sua dominação. Na atualidade os valores do passado estão 

reagindo e são fortificados no imaginário que pertence a criação de uma cultura material, 

materializada no universo contemporâneo. 

Na abordagem do autor Paz (1991), no artesanato: 

 

[...] há um contínuo vaivém entre utilidade e beleza; esse vaivém tem um nome: 
prazer. As coisas dão prazer porque são úteis e belas. [...] o artesanato é uma espécie 
de festa do objeto: transforma o utensílio em signo de participação (p. 51). 

 
Podemos então entender que o artesanato exemplifica a riqueza cultural de uma d 

região, tratando-se de uma produção cultural, territorial dinâmica que resiste às alterações 

impostas pelo tempo. 

De acordo com os estudos de Bolognini (1988) o artesanato pode ser classificado 

como:  

 

a)   erudito, onde o mesmo é produzido de forma dirigida e ensinada  
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b) folclórico quando a atividade artesanal ocorre de forma espontânea e o 

conhecimento de materiais e técnicas é transmitido por herança e pela história oral. 

 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE,2009, p. 

8) determina a classificação do artesanato como: 

 

• Artesanato indígena: objetos produzidos em uma comunidade indígena, por seus membros; 

em sua maioria, resultantes de uma produção coletiva, incorporada ao cotidiano da vida tribal. 

 

• Artesanato tradicional: artefatos expressivos da cultura de um determinado grupo. De origem 

familiar, na maioria das vezes, sua importância e seu valor cultural advém de sua preservação 

de um passado, de histórias transmitidas de geração em geração. 

 

• Artesanato de referência cultural: produtos fabricados com a incorporação de elementos 

culturais tradicionais da região. Resultantes de uma intervenção planejada de artistas e 

designers, em parceria com os artesãos, preservam seus traços culturais mais representativos. 

 

• Artesanato conceitual: objetos produzidos por pessoas com alguma formação artística, de 

nível educacional mais elevado, muitas vezes de origem urbana. Tem na inovação o seu 

elemento principal. Os produtos são pensados através de uma proposta, que se apoia sobre 

estilos de vida e de valores. 

 

A partir desta identificação dos diferentes tipos classificatórios de artesanato, 

observamos sua importância social adquirida, assim possibilitando melhores condições de vida 

para as comunidades, agindo como estímulo econômico, catalisador de capacitação de mão de 

obra, resgatando traços de identidade cultural dessas comunidades. 

Assim, para a compreensão de toda esta materialização da cultura popular, através 

da criação dos artigos em couro da Região do Cariri, realizamos o acompanhamento da 

produção de três mestres do artesanato local, que atuam como influenciadores culturais, 

propagadores das técnicas de tradição popular, promovendo assim o desenvolvimento regional 

sustentável através afirmação cultural do lugar. 

Estes processos criativos projetam e aumentam a visibilidade dos municípios 

perante o cenário artístico nacional, e movimentando a economia local através da valorização 
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de seus saberes, tanto em relação à manipulação da matéria prima do couro, quanto na 

concepção artística dos produtos fabricados. 

Buscou-se analisar artesãos que possuem técnicas e estruturas de produção 

diferentes entre si, para que o entendimento sobre as possibilidades de manuseio do couro, de 

transmissão dos saberes tradicionais e de espaços de criação e execução das peças. 

 

MESTRE ESPEDITO SELEIRO 

 

A qualidade, o desempenho criativo e o carisma do mestre Espedito Seleiro fizeram 

com que o seu trabalho fosse reconhecido nacional e internacionalmente. O seu artesanato, 

fabricado no ateliê de Nova Olinda, foi aos poucos ganhando destaque entre os diversos campos 

da moda e da arte. Atravessando as fronteiras, o mestre é considerado referência para os artesãos 

da Região do Cariri, bem como para o estado inteiro. Quando falamos em artesanato em couro, 

o nome do mestre é o mais lembrado e celebrado entre os participantes destas atividades.  

Segundo Porto Alegre (1994), o artesão atua como um produtor de objetos que 

oscilam entre os status de mercadoria e obra de arte, dependendo das relações que se 

estabelecem e se modificam perante o mercado. Podemos afirmar que, atualmente, o status do 

artesanato produzido por Espedito Seleiro está no patamar da arte, reconhecida como obra 

prima do sertão cearense. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Brito, 2016. 

Figura 63 – Pesquisa de Campo. Ateliê Espedito Seleiro/Nova 
Olinda, CE 

–
–
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 Mestre Espedito Seleiro, apelido herdado de seu pai, avô e bisavô, iniciou seus 

trabalhos logo após a morte de seu pai, onde se viu obrigado a sustentar uma família grande, 

sentindo o peso da responsabilidade em seus ombros. Iniciou seus trabalhos manuais com o 

couro seguindo os passos de seu pai, fabricando selas e indumentárias para vaqueiros e demais 

representantes da cultura vaqueira 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fonte: Brito, 2016. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 66 – Primeira Máquina de costura usada pelo mestre/Museu 
de Espedito Seleiro/ Nova Olinda, CE 

–
–
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      Fonte: Brito, 2016. 
 

 

Com a queda da cultura do vaqueiro e das vaquejadas, seu Espedito precisou de 

adaptar à nova realidade. Encontrou motivação para criar novos artigos para consumo da 

sociedade, focando primeiramente nas necessidades locais, buscado outras referências e 

exercitando seu processo criativo. Com isso, a exclusividade da fabricação de selas, arreios e 

gibões deu lugar à construção de uma relação com os artigos de moda, usando sua criatividade 

para a fabricação de sandálias, bolsas, cintos e demais artigos. Assim, o mestre seleiro passou 

a ter um lugar no cenário de acessórios de moda da região do Cariri. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 69 – Primeira sela confeccionada pelo mestre. Museu de Espedito Seleiro/Nova 
Olinda, CE 

 

–
–
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 Fonte: Brito, 2016. 

 

 

Podemos dizer que Seu Espedito conservou suas influências relacionadas à estética 

do cangaço, conservando as características de técnicas de fabricação das peças, bem como a 

suas inspirações de cores e texturas provenientes do sertão. Sua bagagem visual está impressa 

nas peças produzidas, reportando todo o colorido existente na região, que por muitas vezes é 

lembrado apenas como um cenário de seca e com pouco variedade cromática. Assim, os 

detentores de seus artefatos ostentariam uma obra singular, de personalidade única. (DE 

MELLO, 2012) 

O seus saberes foram passados para seus familiares, de geração para geração, da 

mesma forma como o mesmo recebeu. Ampliando a propagação dos saberes, Espedito também 

ensinou a funcionários de sua loja e ateliê, mesmo os que não faziam parte diretamente de sua 

família, mas que ele considera como aprendizes capazes de manter viva a arte da maestria 

coureira.  

 
 
 
 
 

Figura 72 – Primeira sandália e cinto confeccionados pelo mestre. Museu de Espedito 
Seleiro/Nova Olinda, CE 

– –
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                            Fonte: Brito, 2016. 
 

Ao lado de seu ateliê, fora inaugurado seu próprio museu, para conservação da 

evolução de suas peças confeccionadas, bem como suas ferramentas, modelagem e documento 

importante para a conservação de sua cultura tão expressiva, eternizando assim a sua trajetória 

e a de seus familiares. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                               Fonte: Brito, 2016. 

 

Figura 75 – Loja Espedito Seleiro/Nova Olinda, CE 
 

–
–

Figura 78 – Fachada Museu de Espedito Seleiro/Nova Olinda, CE 
 

–
–
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Fonte: Brito, 2016. 
 

Sua estrutura de produção gira em torno de uma Associação Familiar, onde 

agregam, como já mencionado, membros da família e demais aprendizes. O mestre, por sua 

vez, é a personalidade mais famosa da cidade de Nova Olinda, tendo papel fundamental no 

desenvolvimento da região, fomentando o turismo através de caravanas de turistas, escolas e 

universidades que visitam sua loja, e além disso, como ele mesmo gosta de ressaltar, os 

visitantes acabam por movimentar a economia da cidade, utilizando-se dos serviços 

disponibilizados de gastronomia e hospedagem, dentre outros. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         Fonte: Brito, 2016. 
 

Figura 81 – Visão interna. Museu de Espedito Seleiro/ Nova Olinda, CE 
 

–
–

Figura 84 – Mestre Espedito Seleiro em seu ateliê/Nova Olinda, CE 
 

–
–
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Suas peças são vendidas em diversos estados e países, ultrapassando mais uma vez 

a barreira das fronteiras. Recebeu o reconhecimento oficial de Mestre da Cultura cearense, 

diretamente do Governo do Estado do Ceará, iniciativa do estado para a valorização da arte 

regional. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

           
 
 

                       
 

Fonte: Brito, 2016. 
 
 

Nas dinâmicas comerciais, em virtude do seu processo artesanal de fabricação dos 

artigos em couro, Espedito estabelece relações com clientes que possibilitem prazos de entrega 

possíveis, assim como tiragem de produtos que comportem sua capacidade de produção. 

Atualmente, em seu ateliê, conta com aproximadamente 40 familiares envolvidos nos processos 

de fabricação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 87 – Documento de mérito cultural. Museu de Espedito Seleiro/Nova 
Olinda, CE 

 

–
–
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                     Fonte: Brito, 2016. 
 

 

Em seu processo de criação, o artesanal impera em todos os processos. Desde a 

criação dos desenhos e arabesco dos coloridos de suas peças, até a montagem final das partes 

fabricadas.  Segundo Porto Alegre (1994), a tradição contida nos artesanatos fabricados, a 

evocação de um passado coletivo, assemelhando-se a obras de arte, gera um fascínio em torno 

do artista popular.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 90 – Processos de fabricação dos artigos em couro. Ateliê 
Espedito Seleiro/ Nova Olinda, CE 

 

–
–



 85 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Brito, 2016.  

 

Ainda segundo a autora, o artesão está conectado ao passado, às tradições familiares 

dos processos artesanais. Além disso, o instinto de sobrevivência através da venda da arte para 

o sustento é inerente à realidade do artesão Este artesanato popular possui em sua constituição 

a tradição em fusão com os conceitos contemporâneos. É uma espécie de ressignificação de 

tradições ligadas aos conceitos de semiótica e cultura. 

Seu Espedito cria sua arte com materiais simples, ferramentas muitas vezes 

fabricadas por ele, tentando preservar o máximo de tradição em seu trabalho artístico. Sob a 

perspectiva da sustentabilidade, o artesão afirma que aperfeiçoa ao máximo o uso do couro 

comprado em curtumes, em virtude do alto valor desta matéria prima. Assim, os refugos e 

resíduos descartados são minimizados, promovendo o uso correto da matéria prima animal 

adquirida. 

 

MESTRE FRANCISVAL 

 

O trabalho de produção de Mestre Francisval é baseado na paixão pela tradição do 

familiar da maestria do couro. Desde criança, na cidade do Crato, onde ainda vive, via seu paia 

Francisco atender a demanda dos romeiros que buscavam calçados confortáveis para aguentar 

a procissão das romarias. 

Figura 93 – Produtos expostos para venda. Loja Espedito Seleiro/Nova Olinda, CE 
 

– –
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                           Fonte: Brito, 2016. 
 

Em casa, aprendeu as técnicas tradicionais de manipulação da matéria prima, 

conservando os saberes tradicionais e o olhar artístico adquirido no treino de suas habilidades. 

Com o passar dos anos, para sua sobrevivência, se viu obrigado a sustentar sua família, 

procurando assim por estabilidade. Prestou concurso público, sendo hoje efetivo do quadro de 

servidores da cidade de Juazeiro do Norte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                             Fonte: Acervo do Mestre Francisval, 1985. 

Figura 96 – Mestre Francisval e sua esposa Ismênia/Crato/CE 
 

– –

Figura 99 – Primeiros produtos expostos para venda.  
 

–
–
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Mesmo com todas as atribulações e responsabilidades, o artesão não abandonou sua 

arte, sendo ainda referência hoje na região. Suas técnicas 100% artesanais, conservam a 

característica da inexistência de maquinário em todos os processos de fabricação dos artigos, 

possuindo um valor cultural inestimável. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fonte: Brito, 2017. 
 

No tocante a transmissão de saberes, o mesmo desenvolve o seu trabalho sozinho, 

lamentando a falta de interesse da família na continuação de seu legado. Conta atualmente com 

a ajuda de sua esposa Ismênia , que atua na divulgação e venda dos produtos, participando de 

feiras de artesanato expressivas, como as propostas pela CEART e a própria Expocrato, 

promovendo assim a divulgação e perpetuação da arte deste valoroso mestre. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Fonte: Brito, 2017. 
 

Figura 102 – Processo de fabricação de artigos em couro 

–
–

Figura 105 – Produtos expostos para venda. Feira da Ceart/ 
Fortaleza, CE 

–
–
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Seu ambiente de trabalho se consiste em um pequeno corredor de sua casa, onde 

consegue organizar suas ferramentas de trabalho, muitas vezes fabricadas pelo próprio artesão. 

A manipulação da matéria prima é feita no mesmo ambiente, pois não se utiliza de recursos e 

de beneficiamentos, já que o couro utilizado é o couro cru, virgem, sem procedimentos de 

coloração ou estamparia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Fonte: Brito, 2017. 

 
 

Seu modelo principal é a “currulepe”, voltada para os sertanejos tradicionais, e 

consiste em uma sandália de dedo totalmente feita de couro, desde os detalhes até a sola, 

resistentes aos térreos característicos do sertão, proporcionando conforto e memórias aos 

utilizadores deste artigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  
                                Fonte: Brito, 2017. 

Figura 108 – Espaço de trabalho do artesão Francisval/Crato/CE 

–
–

Figura 111 – Modelo Currulepe. Criado pelo Mestre 
Francisval/Crato, CE 

– –
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O mestre afirma que toda a matéria prima e utilizada, gerando o mínimo de 

desperdício possível. O mesmo possui uma clientela fiel de consumidores regionais, e conta 

também com o incentivo da CEART na divulgação de suas peças produzidas. 

Assim, sua arte regional vai ganhando força através da excelência dos produtos 

fabricados, mantendo a expressividade do seu nome como mestre regional na arte do couro, 

contribuindo para a continuação da fabricação de produtos duráveis e atemporais. 

 

MESTRE ADRIANO 

 

A história do Mestre Adriano se confunde com a expansão comercial do município 

do Crato. Incialmente, na companhia de seu irmão André, o mesmo começou a fabricar nos 

fundos de sua casa, sandálias simples de couro para os romeiros. Através da prática, os artigos 

fabricados pelos irmãos foram ganhando qualidade e aprimoramento, além de diversidade na 

gama de produtos fabricados. 

 

 
 

 
  

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fonte: Brito, 2017. 

 

 

Figura 114 – Visita de Campo/Mestre Adriano/Crato, CE 
 

–
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Hoje em dia, em parceria ainda com seu irmão, o Mestre continua o seu trabalho de 

fabricação de artigos em couro, porém com um estilo de produção voltado a atender as 

demandas de grandes pedidos. 

Observando que o mercado de produção industrial de artigos em couro necessitava, 

para sua maior diferenciação e aumento da qualidade, de alguns conceitos artesanais, o mestre 

investiu no aumento de sua estrutura física e passou a incorporar elementos da tecnologia de 

produção em sua cadeia de processos. 

Assim, começou a aumentar o número de funcionários e adquiriu maquinários, 

como o mesmo afirma, para agilizar alguns processos de finalização das peças. Sem deixar os 

saberes tradicionais de lado, o mestre Adriano instrui seus funcionários na operacionalização 

das máquinas, bem como transmite os saberes locais acumulados ao longo dos anos. 

Desta adaptação ao mercado, surgiram as duas marcas das lojas atualmente me 

funcionamento: A Griffe do Vaqueiro e A Sertaneja. Dividindo com o seu irmão a gestão de 

ambas, as duas possuem capacidade para atender a grandes demandas de centros culturais de 

vendas de artesanato, como as cidades de Recife, no estado de Pernambuco; Caruaru e Capina 

Grande, no estado da Paraíba; e demais empresas eu solicitam o seu produto para revenda em 

seus estabelecimentos. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                   Fonte: Brito, 2017. 

Figura 117 - Fachada da loja Griffe do Vaqueiro. Mestre Adriano/Crato, 
CE 

–
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                Fonte: Brito, 2017. 
 

No tocante ao uso da matéria prima, o couro preferencialmente utilizado é o couro 

virgem, ou chamado couro cru. O mesmo desenvolveu técnicas de coloração do couro em sua 

própria fábrica, adaptando saberes locais e o usos de produtos químicos disponíveis no 

mercado. Mesmo sabendo de potenciais riscos existentes no ato de manipular produtos de 

coloração de superfícies, o mesmo afirma que medidas de segurança são tomadas, como o uso 

de equipamentos de segurança adequados, para que seu funcionários tenham a devida proteção 

durante os processos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Fonte: Brito, 2017. 
 

Figura 120 – Fachada da loja A Sertaneja/ Mestre Adriano/Crato, CE 
 

–
–

Figura 123 – Couro natural adquirido em curtume/Fábrica de 
Mestre Adriano/Crato, CE 

 

–



 92 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Fonte: Brito, 2017. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Fonte: Brito, 2017. 

 
 

 

 

 

Figura 126 –  Processo de coloração do couro/Fábrica de Mestre 
Adriano/ Crato, CE 

 

Figura 129 – Processos de beneficiamento do couro colorido/Fábrica de 
Mestre Adriano/Crato, CE 
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Com relação aos processos de criação, Mestre Adriano afirma que os elementos 

contidos na civilização do couro, bem como as cores do sertão e a cultura vaqueira permeiam 

o seu imaginário na construção do design das peças. O mesmo admite que sua principal 

inspiração é o Mestre Espedito Seleiro, almejando assim a futura possibilidade de elevar a sua 

arte ao mesmo patamar do mestre reconhecido mundialmente. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   Fonte: Brito, 2017. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

  
     

Fonte: Brito, 2017. 

Figura 132 – Processos de corte da matéria prima/Fábrica 
de Mestre Adriano/ Crato, CE 

 

–

Figura 135 – Processos de montagem do calçado em couro/Fábrica de Mestre 
Adriano/Crato, CE 

 

– –
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Assim, com um “casamento” entre o tradicional e o atual, entre a demanda local e 

a demanda de expansão de mercado, o mestre do couro consegue atender este segmento de 

mercado em expansão, sem o seu produto deixar de ser consumido internamente e reconhecido 

por seus saberes e sua expressão cultural. 

 
3.2 As influências artísticas contemporâneas: relação dos artesãos com escolas artísticas, 

mídia e profissionais da indústria da moda 
 

A arte acompanha o movimento da sociedade. O artista acaba por receber diversas 

influências de modelos, referências e imagens de seu passado e presente. A ocupação com o 

passado é também um ocupar-se com o presente. Através de suas obras, os mesmos conseguem 

representar seu próprio processo de construção de significados, criando um novo conceito, 

trilhando um novo caminho para a arte de hoje (PLAZA, 2013). 

Os materiais diversificados que o artista se utiliza, materializa o diálogo entre a arte 

e o universo de significados culturais. As criações, repletas de cores, brilhos e texturas, 

reproduzem os costumes populares em forma de obra de arte, agindo como um elemento físico 

de transformações culturais. 

Os caminhos da arte são os mais diversos. Ao logo da história, diversas correntes 

artísticas influenciaram e revelaram artistas, oferecendo subsídios para que as obras pudessem 

se encaixar nestas denominações. Os aristas, mesmo não tendo acesso às classificações e 

especificações das correntes de pensamento artísticos, sofrem a influência da estética da arte, 

através do mundo externo, e mesmo que sem a intencionalidade, acabam por imprimir em seu 

processo criativo elementos que são reconhecidos como visualidades artísticas (DONDIS, 

2000). 

Os artesãos do couro, em sua cadeia de produção de artigos, demonstram uma 

coexistência de influências tradicionais e atuais impressa nas peças fabricadas. Esta 

interferência externa acaba por ser benéfica nos seus processos de aceitação mercadológica e 

nos conceitos de inovação do produto, pois como define Porto Alegre (1994), “[...] a 

interferência externa, de pessoas e instituições, pode desempenhar papel decisivo para o artista” 

(p.14). 

Em virtude de uma encomenda de uma sandália feita pelo responsável Alemberg 

Quindins da Fundação Casa Grande, em Nova Olinda, o artesão Espedito Seleiro ganhou 

projeção no cenário nacional. Aos poucos, começou a ser descoberto pelo mundo, pois suas 

peças recebiam cada vez mais pedidos, de diversas partes do globo. Seus modelos continuaram 
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adentrando territórios, e seu trabalho ganhou uma nova dimensão. Novos mercados começaram 

a se abrir e sua arte cada vez mais foi sendo reconhecida (CARVALHO, 2005). 

Surge a marca Espedito Seleiro, que passa a ser apreciada no universo da moda, 

com toda a sua força da cultura nordestina. Foi após suas peças integrarem o desfile da São 

Paulo Fashion Week (2006), durante o desfile da marca Cavalera, que a sua produção sofreu 

uma grande aumento e o mesmo viu a sua vida mudar completamente. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                  Fonte: http://www.ecofriendlycotton.com  
 

Suas peças ganharam também outros universos, como o da arte cinematográfica.  

Seus trabalhos foram usados nos filmes O homem que desafiou o diabo (2007) e Gonzaga – De 

pai para filho (2012).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 138 – Desfile Cavaleira/São Paulo Fashion Week 
2006 

Indumentária do filme “O homem que 
desafiou o diabo” (2007) –
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                             Fonte: http://www.ecofriendlycotton.com      
 

Espedito também firmou parcerias com grandes nomes da moda estadual, 

participando da criação de uma coleção com a estilista Gisela Frank, direcionada para o evento 

de moda de maior projeção do estado do Ceará, o Dragão Fashion Week (2016). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          Fonte: https://www.novonoticias.com 

Figura 141 –  Indumentária do filme “O homem que desafiou o 
diabo” (2007) 

Indumentária do filme “O homem que desafiou o diabo” (2007)

Figura 144 –  Desfile Gisela Frank/Dragão Fashion 
Week (2016) 

 

– Exposição “Espedito Seleiro: da sela à 
passarela” / São Paulo, 2013Figura 
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O universo da moda é cercado de linguagens que merecem interpretações mais 

aprofundadas. A linguagem apresentada pela vestimenta, quando observada é uma linguagem 

não verbal. Utilizada desde os primórdios da nossa espécie, verifica-se a utilização das roupas 

em manifestações de danças, caça, solenidades religiosas e também para a finalidade da 

proteção. 

 [...] Quando dizemos linguagem, queremos nos referir auma gama incrivelmente 
intrincada de formas sociais de comunicação e de significação que inclui a linguagem 
verbal articulada, mas absorve também, inclusive, a linguagem dos surdos-mudos, o 
sistema codificado da moda, da culinária e tantos outros (SANTAELLA, 1983, p.11 
e 12).  
 

Esta linguagem também é utilizada como diferenciação na sociedade. A sua escolha 

de vestuário transcreve o desejo de pertencer a um grupo, determinando assim a maior parte da 

interpretação que as demais pessoas terão do que você realmente é (ou se propõe a ser). Segundo 

Kaiser (1998, p 95) “Manipulamos nossa aparência pessoal com propósitos sociais”, o que 

reforça a necessidade de atingirmos um objetivo de comunicação com a escolha de roupas e 

acessórios diários. 

O gerenciamento de nossa aparência nos faz atribuir signos a nós mesmo, a nossa 

personalidade, a nossa opção e escolha.  Nosso comportamento acaba sendo afetado pela nossa 

visão de consumo, associado à mensagem que queremos transmitir com escolhas direcionadas. 

“O comportamento de consumo em moda pode ser explicado mediante a posse de produtos que 

comuniquem a sociedade de que forma o indivíduo se percebe como ser interagente com grupos 

sociais” (MIRANDA, 2007, p. 118). 

Com essas observações entramos no hemisfério da moda, onde podemos entender 

o vestir como uma produção visual, uma maneira de se comunicar, pois a roupa não só cumpre 

o seu papel inicial de vestir, mas também procura um lugar nas interpretações sociais, 

procurando exprimir desejos, sensações, palavras e sentimentos. 

 
[...] moda, indumentária e vestuário constituem sistemas de significados nos quais se 
constrói e se comunica uma ordem social. Podem operar de diversas maneiras, mas 
assemelham-se no fato de serem uma das maneiras pelas quais aquela ordem social é 
vivenciada, compreendida e passada adiante. Podem ser considerados como um dos 
meios pelos quais os grupos sociais comunicam sua identidade como grupos sociais a 
outros grupos sociais. São formas pelas quais esses grupos comunicam suas posições 
em relação aqueles outros grupos sociais. Sem presumir que as diferenças entre esses 
termos tenham sido ignoradas, é costume afirmar que moda, indumentária e vestuário 
são apenas formas pelas quais os individuas se comunicam. São também meios pelos 
quais os grupos sociais se comunicam e, através dessa comunicação, se constituem 
como grupos sociais (BARNARD, 2003, p. 109). 
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Através da moda damos a chance do outro perceber como somos ou como queremos 

ser, utilizando os signos como método de diferenciação e de inclusão, em uma linguagem não 

verbal, explorada conscientemente ou inconscientemente pelo indivíduo. 

Após o recebimento do título de Mestre da Cultura, no ano de 2011, o mestre 

Espedito foi homenageado no Museu A casa, no estado de São Paulo, com uma exposição de 

suas obras, exposição essa intitulada: “Espedito Seleiro - da sela à passarela”. Esta exposição 

recebeu ótimas avaliações dos críticos de arte, reafirmando assim a aura de obra prima existente 

em suas peças fabricadas 

 

 

Fonte: http://www.ecofriendlycotton.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 147 – Exposição “Espedito Seleiro: da sela à passarela” / São 
Paulo, 2013 

 

– –
“Espedito Seleiro: da sela à passarela” / São Paulo, 2013
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Já em 2015, o artesão firmou uma parceria artística com dois dos maiores designers 

brasileiros, os Irmãos Campana.  Uma linha de móveis foi desenvolvida a partir da estética do 

cangaço, do uso dos traçados e cores habituais do trabalho de Seu Espedito, juntamente com o 

uso da clássica palha trançada do vienense Michel Thonet, muito popular o século XIX. Deste 

casamento artístico, resultou a linda coleção Cangaço, promovendo um diálogo entre os 

materiais utilizados, bem como projetando internacionalmente o fazer artístico deste artesão do 

couro. 

 

   

Fonte: www.ecofriendlycotton.com 

 

Mais recentemente, temos a parceria do mestre Espedito com a marca de renome 

nacional Farm, em 2016, surgindo uma coleção de bolsas e calçados, intitulada Flor do 

Cangaço, o qual incorpora a estética de seu trabalho cultural de reprodução do símbolos 

sertanejos, fazendo um diálogo com a proposta casual e praieira da identidade da marca de 

vestuário. 

 

Figura 150 – Móveis Coleção Cangaço 2015 

–
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                        Fonte: http://www.farmrio.com.br 
 

  

Seu Espedito, assim como os outros artesãos da região, se viram bombardeados 

pelas exigências do mercado de moda e acessórios, e acabaram por se adaptar a esta nova 

realidade. Assim, a gama de produtos produzidos aumentaram, incorporando em seu portifólio 

itens como capas para celular, colares, pulseiras, capas para notbooks, e também 

experimentando a mistura de novos materiais, como as linhas de crochê. Sem perder a 

originalidade e a tradição na fabricação de suas peças, os artesãos vãos entendendo as novas 

realidades de mercado, e também a este novo público que cada vez mais aprecia o trabalho 

manual, carregado de significados e de uma áurea especial de obra de arte. 

 
3.3 Apreciação estética das peças produzidas: abstração e identificação de símbolos 

culturais e regionais nos artigos em couro 
 

 A arte é um fenômeno cultural, contendo a expressão de identidade própria de 

uma sociedade, definido por épocas, exercendo funções estéticas, sociais e culturais. Agostinetti 

(2008) afirma que, nas possibilidades de se classificar um objeto produzido como obra de arte, 

Figura 153 - Coleção Espedito Seleiro para Farm 2016 
 

–
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se faz necessário entender alguns elementos de sua produção, como o contexto histórico, o 

mercado e a aceitação entre artistas e a crítica.  

 Pensar a relação da arte com outros segmentos, implica estudar o objeto de arte, 

como reflexo do seu tempo e de sua sociedade. Nos estudos do autor Camargo (2009), 

encontramos a linha de pensamento que defende que as obras de arte geram aos espectadores 

um emoção única, chamada emoção estética, por meio da interação de seus significados. O 

autor descreve os estudos do filósofo Kant (1724-1804) na tentativa de definir primeiramente a 

estética e suas provocações particulares, geradas pela experiência pessoal com um objeto ou 

evento de arte Portanto, podemos afirmar que a qualidade essencial de uma obra de arte é seu 

poder de emocionar pessoas, de uma maneira singular que não pode ser experimentada de outra 

maneira (CAMARGO, 2009, p. 13). 

Ainda segundo Camargo (2009) o filósofo Kant proporciona  em quatro momentos 

de julgamento estético descritos como: satisfação desinteressada, em que o sentimento não 

considera considerar sua necessidade ou utilidade do objeto;  ‘satisfação desinteressada’ 

(sentimento produzido por um objeto, sem considerar sua utilidade ou necessidade), a 

subjetividade universal, na qual se encontra o  juízo do belo e sua universalidade subjetiva; a 

finalidade sem fim, sem um  objetivo determinado, a obra de arte atua sem se ter um conceito, 

mas agrada na generalidade;  e a necessidade livre, onde temos o juízo estético como universal, 

e também é necessário, porém sem a obrigatoriedade de ser imposto, pois sua significação é 

livre (CAMARGO, 2009). 

 Analisando esse contexto, observamos a multiplicidade de artifícios e categorias 

de se conceituar a arte. Da mesma forma, o meio e a cultura também permeiam a criação das 

expressões artística em que os conceitos estéticos estão inseridos nestas construções. A 

contemporaneidade permite os entendimentos plurais sobre a arte e os seus conceitos. A leitura 

de uma obra se possibilita através dos símbolos e conceitos que fazem parte do universo do 

artista, em relação de provação ao universo do espectador ou apreciador da obra. Usando como 

exemplo a arte contemporânea, que carrega todo um passado histórico de dificuldade de 

conceituação, podemos observar conforme os estudos de Francastel (2000), que as 

manifestações de categorização a respeito da arte já se encontram com seus conceitos 

invalidados por outras. Segundo o autor, “não é mais possível assumir absolutamente nenhum 

ponto de vista que não tenha sido defendido de uma forma ou de outra por alguém” 

(FRANCASTEL, 2000, p. 17). A partir destas constatações, podemos observar no quadro 2, o 
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dinamismo existente na formulação das teorias da arte ao longo do tempo, comparando suas intervenções, aceitações e contradições em meio aos 

conceitos de apreciação estética: 

 
Quadro 2 – Comparativo de teorias da arte 

 (continua) 

TEORIA DA ARTE 

Período Título Autor (es) Conceito Positivo Negativo Vínculos 

Desde a 
Antiguidade 

Clássica. 

Teoria 
Mimética, 

Teoria 
Essencialista 

da Arte. 

Platão, 
Aristótoles, 

Clássicos e o 
senso 

comum. 

Objeto de arte contêm 
propriedades imanentes e 
intrínsecas que lhes são 

próprias. 

Representação naturalista da 
realidade 

- Mimese. 

Oferece critérios para a 
definição de arte. 

Representa par imitação, 
imagem do fenômeno, 

Critérios restritivos que deixam de fora 
muitos objetos que são hoje considerados 
arte. Nem tudo é definível, por exemplo, 

como definir a cor “azul”? Ou o que a 
música instrumental representa? 

Ontologia, 
Metafísica. 

Lógica. 

Século 
XVIII 

Teoria 
Reflexiva da 

Arte 
Kant 

Arte como um conhecimento 
autônomo de validade universal. 

Abole a ideia de propriedades 
intrínsecas da obra de arte. 

Oferece critérios para a 
definição de arte como 

conhecimento reflexivo. 

Entende a arte como uma contraparte 
diametral e complementar ao 

conhecimento racional, submetida ao 
pensamento universal e categorial 

Metafísica, 
Lógica, Ética. 

Século XIX 
Teoria 

Psicologia da 
Arte 

Friedrich 
Nietzsche 

Arte como um produto 
conflituoso de dois princípios 

naturais: apolíneo e dionisíaco. 

Abole o idealismo kantiano e 
hegeliano, enquanto entende a 
origem da arte como diálogo 
inconcluso com a natureza. 

Carrega traços de essencialismo e reduz 
tudo a manifestação de uma vontade 

metafísica da natureza. 

Psicologia, 
Metafísica. 
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Quadro 2 – Comparativo de teorias da arte 

(continuação) 

Décadas de 
1910, 1920. 

Teoria 
Psicológica da 
Arte. Teoria 
Formalista 

Clive Bell 

Somente as obras de arte têm 
em comum o fator de causar 

emoções estéticas por meio de 
sua “forma significante”. 

Afasta-se do realismo ingênuo 
que considera a obra de arte 

como uma coisa em si. 

Ainda mantém vínculos com um certo 
essencialismo. 

Conceito circular: a obra de arte leva à 
emoção estética por meio de sua forma 

significante, que por sua vez, se encontra 
nas obras de arte. 

Psicologia, 
Cognitivismo, 
Essencialismo. 

Décadas de 
1920, 1930. 

Teoria Crítica 
da Arte 

Escola de 
Frankfurt, 
Theodor 
Adorno 

Concepção materialista que visa 
criticar as condições sociais de 

produção da arte. 

Oferece critérios para definir 
sociologicamente o fenômeno 

cultural e artístico. 

Excessivamente pessimista, subordinando 
a esfera estético-artístico à ideologia 

política. A arte perde sua autonomia para 
ser instrumentalizada. 

Marxismo, 
Industria 
Cultural, 

Sociologia. 

Décadas de 
1930, 1940. 

Teoria 
Expressionista 

da Arte 

Robin G. 
Collingwood 

Arte como expressão de 
emoções. 

Entende o processo 
comunicativo da arte. 

A obra de arte não é apenas um meio de 
expressar emoções. 

Metafísica, 
Psicologia. 

Décadas de 
1960, 1970. 

Teoria da 
Indefinibilidad

e da Arte 

Morris 
Weitz 

A arte não pode ser definida 
pela impossibilidade lógica de 

atribuir-lhe regras distintas. 
Opta-se por um conceito aberto 

semelhante a um jogo. 

Sabe-se o que é jogo pela 
familiaridade com eles. 

Sempre que aparece uma nova 
obra de arte pode-se utilizar 

tal conceito aberto para incluí-
la em uma de suas “famílias”. 

Existe o problema de excluir obra de arte, 
por exemplo, as artes conceituais, por não 
serem “familiares” com quaisquer outras. 

Mantém um essencialismo residual. 

Teoria dos 
jogos de 

linguagem de 
Wittgenstein. 

Décadas de 
1960, 1970. 

Teoria 
Institucional 

da Arte 

George 
Dickie 

Arte é aquilo a que se atribui um 
conjunto de aspectos eleitos por 

uma comunidade de 
especialistas que confere 
estatuto de arte às obras. 

Permite incluir no campo das 
artes as novas obras e as que 
não foram criadas como tal. 

Se experts decidem o que é arte, o fazem 
por critérios arbitrários, portanto, 
essencialistas. Ou, se um objeto é arte 
porque um especialista o  disse, então ele 
pode dizer que qualquer coisa é arte. 

Formalismo, 
Essencialismo. 
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Fonte: Adaptado de Camargo (2009). 

 

 

Quadro 2 – Comparativo de teorias da arte 

 

      (conclusão) 

Décadas de 
1970, 1980. 

Teoria 
Simbólica da 

Arte 

Nelson 
Goodman 

Arte funciona como símbolo 
estético. 

Permite incluir no campo das 
artes as obras que não foram 

criadas como tal. 

Deixa a desejar informações sobre a parte 
não simbólica da obra de arte. 

Teoria do 
Símbolo, 

Cognitivismo. 

Décadas de 
1990, 2010. 

Anti-teoria da 
arte 

Umberto 
Eco, Jean-
Francois 
Lyotard, 
Michel 

Maffrsoli, 
Gilles 

Deleuze, 
Anne 

Cauquelin 

Arte como evento inconcebível 
e o artista como seu topos 

gerador. 

Abole a norma estética como 
guia e projeta a noção de 
artisticidade para todas as 

coisas do mundo. 

Perde-se qualquer definição para o que 
seja ou não a arte. 

Semiótica, 
Filosofia da 
Linguagem, 

Ciências 
Cognitivas. 
Psicologia 

Evolucionista. 



105 

 

A arte contribui para os processos de comunicação. Comunicamo-nos de diversas 

maneiras. Desde os primórdios, utilizamos pinturas, esculturas, desenhos, gestos e demais 

manifestações de comunicação, cultura e sinais. É relevante a necessidade do ser humano de se 

comunicar com o meio externo principalmente dentro do grupo de sua própria espécie. E assim 

foram sendo observadas diversas interpretações destas mensagens contidas no ato de 

comunicar, dando uma interpretação particular a cada objeto ou ação analisada, porém, com 

aspectos universais que podem ser identificados no contexto geral. 

A semiótica investiga todo o tipo de linguagem possível. Tem por objetivo 

examinar os modos de constituição de todo e qualquer fenômeno de produção de significação 

e de sentido (SANTAELLA, 2003). Ela nos permite aprofundar e ampliar nosso olhar perante 

o objeto de inquietação, resultando na interpretação desta mensagem recebida. 

A semiótica é a ciência responsável pelo estudo dos signos. Para construirmos um 

significado, usamos a semiótica para nos ajudar a entender este caminho (SANTAELLA, 1983), 

afinal de contas esta é uma ciência que nos permite o aprofundamento no mundo das linguagens, 

codificações e até mesmo das interpretações. Ela também nos ajuda a aguçar nossa percepção 

e compreender a importância de cada signo contido no objeto de análise e observação. 

A semiótica, hoje em dia, não está apenas ligada a análises acadêmicas, sendo 

aplicada também à análise de produtos de cultura contemporânea, como filmes, marcas, roupas 

e outros. Essa aplicação da semiótica, apesar de moderna, contém toda a metodologia e o rigor 

aplicado na análise de textos literários e obras de arte. 

Uma das coisas que podemos observar no estudo da semiótica é o caminho que 

percorremos até a interpretação geral do significado do objeto. Inicialmente o nosso olhar está 

livre de conceitos estabelecidos, e logo após o primeiro contato com o objeto, recorremos às 

diretrizes estabelecidas por essa ciência e começamos a traçar o caminho desta mensagem por 

muitas vezes oculta. E assim, mesmo trabalhando com diferentes âmbitos de visão, 

conseguimos identificar a verdadeira mensagem incutida no objeto, e também a verdade de 

nosso processamento desta mensagem, de como recebemos as informações e conseguimos 

assimilá-las dentro de nossas referências e dentro de nossas pesquisas sobre o contexto 

linguístico e social do objeto de estudo. 

“Essa quase-ciência fornece as fundações para as três ciências normativas: estética, 

ética e lógica, e estas por sua vez, fornecem as fundações para a metafísica” (SANTAELLA, 

2002, p.11). A semiótica nos permite olhar de diversas maneiras para o mesmo objeto de estudo, 
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permitindo nosso pensamento trabalhar com o oculto, relacionado com nossas experiências 

visuais vividas. 

Os dois principais representantes dos estudos da Semiótica, que iniciaram com 

considerações importantes no estudo dos signos, são o suíço Ferdinand de Saussure e o 

americano Chales Sanders Pierce. A sua contribuição para os estudos dessa a ciência são 

referências fundamentais em toda e qualquer discussão sobre semiótica e suas aplicações. 

 Para Saussure, “a semiologia teria por objeto o estudo de todos os sistemas de 

signos na vida social” (SANTAELLA, 1983, p. 79) Entrando um pouco nas compreensões da 

semiologia como parte da Psicologia Social, Saussure discutia sobre Semiologia e Semiótica, 

comparando-as, porém, com grandes diferenças entre elas. Podemos compreender que a 

semiologia seria existência dos signos como parte da vida social, as impressões adquiridas pelo 

homem através das linguagens verbal ou não verbal. A semiologia seria um campo de pesquisa 

resumido a códigos de signos arbitrários e intencionais, como por exemplo, os sinais de trânsito. 

Em contraposição, Pierce defende uma abordagem filosófica da semiótica, na qual 

usou uma concepção baseada no estudo dos fenômenos de interação do homem com os signos 

que o cercam (SANTAELLA, 1983). O pensamento de Pierce confere um caráter abstrato a 

pesquisa dos signos, enquanto Sausure confere a este estudo um caráter voltado para a 

linguística. Então, podemos afirmar que os termos são sinônimos, pois segundo estudos de 

Winfried Nöth (2006)a semiologia é uma metassemiótica que contém uma teoria dos mais 

diferentes sistemas de signos, e assim, por sua vez, são definidos como “semióticas”. 

O termo semiótica foi aplicado para designar o campo de pesquisa dos signos, seus 

sistemas e os processos sígnico, de acordo com uma resolução da Associação Internacional de 

Estudos Semióticos, composta por Roman Jakobson e com o apoio de Roland Barthes, Emile 

Benveniste, A. J. Greimas, Claude Lévi-Strauss e Thomas A. Sebeok, em 1969. 

Pierce atribui categorias para conseguir mostrar como os fenômenos de interação 

aparecem comumente em nossa consciência, representando-as e definindo-as como: 

 

• Primeiridade: a percepção espontânea, uma característica da consciência imediata; 

• Secundidade: profundidade, compreensão e reação, relacionada ao conteúdo; 

• Terceriridade: experiência de mediações. 

 

Na primeiridade observamos que esta percepção espontânea nos torna livre dos 

preconceitos. Para Santaella (1983, p. 6),” tudo que está imediatamente presente à consciência 
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de alguém é tudo aquilo que está na sua mente no instante presente.” Este nível de percepção 

nos traz uma qualidade de sentimento, nos dá um tom, uma cor à nossa consciência imediata. 

Porém, encontramos também neste pensamento uma situação paradoxal, pois estas qualidades 

inerentes a esta primeira percepção também oculta nosso pensamento mais detalhado, pois para 

pensar com complexidade precisamos transitar por ambientes mentais diferentes, nos deslocar 

no tempo, no espaço, expandir os olhares de análise. 

“A qualidade da consciência, na sua imediaticidade, é tão tenra que não podemos 

sequer tocá-la sem estragá-la” (SANTAELLA, 1983, p. 9). Este estágio de percepção citado 

por Pierce nos permite contemplar a beleza de nossa consciência num simples momento, 

fazendo parte de sua existência, coexistindo com lembranças vagas, sentimentos gerais, 

pensamento indiscerníveis, mesmo que não exista interação significativa naquele momento. 

A secundidade se caracteriza pelo ser real, o reativo, um mundo independente do 

pensamento, porém, pensável. É a existência da relação com o cotidiano, são os fatos, as coisas 

reais que não cedem ao nosso imaginário, como cita Santaella “a pedra no meio do caminho, 

de que nos fala Carlos Drumond de Andrade” (1983, p.10). Nesta fase de percepção, nos 

utilizamos das ações de agir, reagir, interagir e fazer, de maneira marcante e concreta, 

transmitindo o que quer dizer ao mundo, acontecendo uma interação dialógica do homem com 

sua historicidade. “Secundidade é aquilo que dá à experiência seu caráter factual, de luta e 

confronto. Ação e reação ainda em nível de binariedade pura, sem o governo da camada 

mediadora da intencionalidade, razão ou lei” (SANTAELLA, 1983, p. 11). 

A terceiridade “é a categoria que dá à experiência sua qualidade distintiva, seu 

frescor, originalidade irrepetível e liberdade” (SANTAELLA, 1983, p. 11). Essa liberdade se 

refere a qualquer elemento segundo, e não a uma relação a uma determinação física, como 

defende a autora. A terceiridade compreende algumas percepções e ideias como a generalidade, 

a infinitude, continuidade, difusão, crescimento e inteligência. 

Vemos que esta fase da compreensão semiótica corresponde aos pensamentos em 

signos, através dos quais pensamos e interpretamos o mundo. Um exemplo pertinente de 

Santaella, para melhor compreensão destas categorias de Pierce: “... o azul, simples e positivo 

azul, é um primeiro. O céu, como lugar e tempo, aqui agora, onde se encarna o azul, é um 

segundo. A síntese intelectual, elaboração cognitiva – o azul no céu, ou o azul do céu -, é um 

terceiro” (SANTAELLA, 1983, p. 11). 
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Assim, a terceiridade é a tradução de um pensamento em movimento, um 

pensamento em outro pensamento, a inclusão de um ambiente aos signos desse pensamento 

final sob o objeto estudado. 

A significação passa por vários estágios dentro do processo de entendimento e 

absorção do signo, como pode ser visualizado no esquema descritivo a seguir: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
 
                                Fonte: literariovirtual.blogspot.com.br 
 

 

Afirmamos assim que o corpo reage de diversas maneiras aos estímulos dos 

sentidos, e sua resposta se alia aos três tipos de análise defendida por Pierce, e assim se constitui 

a compreensão geral do signo analisado. Corpo, mente, cérebro e linguagem trabalham em 

conjunto nas interpretações e significações. 

Compagno (2009), afirma que a semiótica revela, no estudo dos processos de 

significação, a potência comunicativa dos signos e de seus efeitos nas mentes que o interpretam. 

Esta ciência é apontada como a que estuda todos os tipos de signos, onde estes unem o objeto 

(aquilo que representa) no seu sentido geral às suas reações provocadas (efeitos do signo). 

Para Pierce, um signo é aquilo que, sob algum aspecto, representa algo para alguém. 

Esse primeiro signo, quando dirigido a essa pessoa, passa a ser criado na mente do mesmo, o 

que transforma esse signo (semiose) em um signo equivalente ou, eventualmente, em um signo 

mais elaborado. Este segundo signo, o que foi criado na mente do receptor, é designado como 

interpretante, e a coisa representada é reconhecida como objeto. Essas entidades formam a 

relação triádica do signo (COELHO NETTO, 2003) representada na imagem abaixo: 

Figura 156 – Processo de Significação 
 

– –
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                                             Fonte:  http://www.dgz.org.br/jun12/Art04fig01.jpg 
 

Observamos (Figura 54) o ‘R’ – representamen, o primeiro signo. Ele não se dirige 

diretamente ao objeto (O) representado que está em segundo. Para representar o signo, ele 

precisa da mediação do signo do pensamento e processamento, o interpretante (I), que é o 

terceiro. Conclui-se que não existe uma relação estreita entre signo e objeto; o signo só 

representa um objeto se passar pelo interpretante que pode também se tornar outro 

representamen que convoca outro interpretante que o levará a outro objeto e assim 

sucessivamente. 

Podemos abordar também a tríade mostrada por Santaella (2004), no quadro 2, onde 

encontramos uma divisão lógica dos signos e conseguimos perceber este tipo de classificação 

criada Pierce: 

 
Quadro 3 – Introdução às teorias semióticas 

O signo em relação a Primeiridade Secundidade Terceiridade 

Si mesmo 

(representamen) 

1.a Qualisigno 1.b Sinsigno 1.c Legisigno 

Objeto 2.a Ícone 2.b Índice 2.c Símbolo 

Interpretante 3.aRema 3.bDicisigno ou Dicent 3.c Argumento 

Fonte: Adaptação a partir de Souza, 2006. 
 

 

Figura 159 –  Entidades 

 

–

–
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Neste quadro observam-se as seguintes classificações: 
 
O signo em relação a si mesmo: 
 

1.a Qualisigno – uma qualidade que age como um signo, independente se ela se encarna em um 
objeto ou não.  Ex. azul como qualidade. 
 
1.b Sinsigno – coisa ou situação existindo realmente como um signo. Ex. um objeto azul. 
 
1.c Legisigno – uma lei que é um signo. Ex. um objeto azul quando se diz que é um objeto azul. 

 
O signo em relação ao objeto: 
 

2.a Ícone – signo de um possível. Semelhança ao objeto que está representando. Ex. caricatura, 
mapa. 
 
2.b Índice –o índice possui uma relação de indicação. Ex. um carro sem maçaneta pode lembrar 
um assalto. 
 
2.c Símbolo – signo que se refere a seu objeto em virtude de uma convenção, lei ou associação 
gerais. Ex. placas de trânsito, placas indicadoras de extintores de incêndio.  

 
O signo em relação ao interpretante: 
 

3.a Rema – signo de possibilidade qualitativa; termo que representa uma espécie de objeto 
possível. 
 
3.b Dicisigno ou Dicent – é o signo de uma existência real, uma proposição envolvendo um 
rema. 
 
3.c Argumento – signo de uma lei. A expressão indicada de um signo completo. O argumento 
contém os dicisignos e é a expressão de todo o sistema comportando regras.  

 
Com a compreensão destas classificações, conseguimos explorar as complexidades 

de análise propostas por Pierce, expandindo assim nossas visões e pensamentos. 

O processo de análise começa com o desenvolvimento de capacidades necessárias 

para a análise dos fenômenos: a capacidade contemplativa, a capacidade de distinção e a 

capacidade de generalização (SANTAELLA, 2002). O resultado deste desenvolvimento deve 

girar em torno de um apanhado de qualidades que estão presentes no signo, considerando cores, 

formas, textura, movimento, ritmo, etc. 

No processo de análise, a capacidade contemplativa é essencial. Segundo Santaella 

(2002), contemplar é tornar-se disponível para o que está diante dos nossos sentidos. O 

desenvolvimento dessa capacidade, de acordo com Perez (2004) se dá por meio da experiência, 

da exposição dos sentidos aos diversos signos existentes no mundo. Para aplicarmos a 
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capacidade contemplativa na análise de uma peça de artesanato, precisamos tomar a abordagem 

voltada para a representação desta perante a sociedade, às pessoas que vão observá-la e 

interpretá-la, para que assim não corramos o risco de fugir do foco da interpretação. 

Já na capacidade de distinção, nos referimos à facilidade de compreender e 

discriminar diferenças no objeto contemplado, aptidão para discernir, separar características e 

qualidades, diferenciando assim umas coisas das outras (RODRIGUES, 2001). Essa capacidade 

procura responder aos seguintes questionamentos: a que o signo se refere? A que ele se aplica? 

O que ele denota? O que ele representa? (SANTAELLA, 2002). 

Além das considerações necessárias afirmadas por Santaella, utilizaremos a 

metodologia proposta por Vicentini e Castilho (2008), a abordagem do texto-objeto em dois 

planos: o plano do conteúdo e o plano da expressão.  

No plano do conteúdo encontraremos as ideias, os elementos semânticos, onde são 

vinculados os valores sociais e pertencentes à época em que o objeto se situa. No plano de 

expressão abordaremos a concretização das ideias, pois esta ideia poderá ser concretizada de 

maneiras diferentes. 

Para seguirmos o plano do conteúdo, partiremos incialmente para a análise visual, 

onde encontraremos os chamados formantes, que são elementos de linguagem visual indicados 

pela semiótica. Dentro destes formantes estão: forma, volume, cromatismo, composição e 

materiais. 

Segundo os autores os formantes passíveis de análise visual são conhecidos como: 

 

- Topológicos: o mais amplo. Localiza todos os outros formantes da peça estudada. 

Apresenta oposições como direito vs esquerdo, periférico vs central, posicionando-nos quanto 

à disposição das demais informações do objeto em relação ao observante. 

- Eidético: relacionado às linhas e formas que dão estrutura, que podem ser: retas 

vs curvas, longo vs curto, vertical vs horizontal, dentre outros. 

- Cromático: relaciona-se às cores, sua intensidade, luz, combinações, e a interação 

delas com a peça. Trabalhando também oposições como claro vs escuro, quentes vs frias, etc. 

- Matérico: refere-se às qualidades materiais empregadas na confecção da peça e 

determinam importantes aspectos, como as percepções de maciez ou aspereza, de flexibilidade 

ou rigidez, transparência ou opacidade, dentre outros. 
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No plano da expressão, compreenderemos as relações contidas na realização da 

peça, e na interação da mesma com o usuário, analisando os caminhos seguidos para a 

concretização da simbologia expressada. 

Começaremos analisando o universo de expressões contidas nas peças do primeiro 

artesão estudado, o Mestre Espedito Seleiro. A partir de obras representativas do seu acervo de 

produção, desenvolveremos a leitura das peças, perpassando por todas as etapas antes elencadas 

da apreciação estética e semiótica. 

 

 
 
 

Fonte: Brito, 2016. 

 

O traçado das peças de seu Espedito é único. Nos remontam às curvas do vento e 

da vegetação do sertão nordestino. O mesmo informa através do design das peças a sensação 

de continuidade e de ligação entre as partes da peça, direcionando o olhar do espectador para 

toda a peça produzida. Observamos a composição da peça feita de couro, ferragens, revelando 

harmonia no entrelace das matérias primas. As peças informam claramente a ideia de resistência 

e autenticidade.  

O acabamento do rebuscado do couro confere a simbologia de emolduramento de 

obra prima, contendo os elementos visuais do cangaço em uma proposta repaginada e 

Figura 162 – Modelos representativos do artesão Espedito/ Modelo Lampião e 
Modelo Maria Bonita 

 

–
–
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atualizada. A modernidade e o hibridismo cultural encontram-se nessas peças, através de novas 

leituras artísticas sobre as possibilidades de junção de cores e de estampas. 

Sua estrutura confere uma impressão de resistência, coexistindo com a suavidade 

de suas linhas sinuosas Sua modelagem se adequa à função utilitária do calçar, cumprindo, além 

do papel do produto de visual estético, o papel de usabilidade.   

As cores escolhidas (tons terrosos e cores vivas primárias) encontram na escala 

cromática, a ideia de alegria e luminosidade existente nas flores e cores do sertão. Os tons 

terrosos se confundem com a ideia do ambiente vivido, proporcionando também a ligação com 

o natural do couro, o passado. 

O brilho confere homogeneidade e cria pontos ao longo da peça. A mistura de cores 

e estampas causa o aguçamento do olhar do observador, fixando os pontos de luz. A 

interferência visual no indivíduo é forte e vibrante, conferindo a ideia de identidade do artesão, 

onde o mesmo é logo identificado pela originalidade de seus traços. 

No tocante ao formante eidético, analisamos as partes do acessório como um 

conjunto harmonioso, onde muitas vezes o olhar é intencionalmente levado a pensar sobre a 

unicidade da peça. Os recortes vazados agregam valor e criatividade ao modelo, informando a 

intencionalidade do artesão em tornar o trabalho primoroso, atrativo e singular. Mesmo com 

todo o apelo ao belo e artístico, a peça ainda carrega a simbologia de resistência e durabilidade 

inerente à matéria prima da qual é constituída, reforçando os elementos de referências culturais 

passadas.  

O apreciador desta arte artesanal participa da emoção contemplativa ao se deparar 

com as peças de seu Espedito, O valor da sua cultura encontra-se enraizada nos modelos 

fabricados, na proposta de contemporaneidade da indumentária vaqueira e na sensibilidade da 

mistura de cores e formas. 

Seguindo com a análise de obras, passaremos para a apreciação do trabalho do 

Mestre Francisval, onde podemos ver (Figura 56) abaixo a visualidade e suas características:  
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Fonte: Brito, 2016.  

 

O conceito do homem simples do sertão impera no processo criativo de confecção 

das peças de seu Francisval. O minimalismo de seus detalhes, a falta do uso de tecnologias 

confere à peça o apelo das raízes culturais. O seu design se apega ao tradicionalismo e à 

religiosidade de seu público consumidor. Sem o propósito de atualizar os conhecimentos 

adquiridos, o mesmo trabalha com o conceito do rústico em seu processo artístico. Observamos 

também, em comum aos artesãos estudados, a informação contida na peça de resistência e 

durabilidade.  

O acabamento do couro, natural, indica mais uma vez a ideia da simplicidade e dos 

supostos poucos recursos existentes no sertão. A estética do cangaço e seu imaginário de 

sobrevivência, estilo “pé no chão” e aproveitamento de materiais estão contidas nas suaves 

tentativas de deixar a peça mais atrativa, através de informações visuais singelas nas solas e 

rosto dos calçados. A mistura de materiais, como o uso de algumas ferragens, procura 

minimamente atualizar a peça fabricada, sem deixar o valor de história e memórias já contidas 

na peça. 

As cores escolhidas (couro cru natural de peles e tons de marrom), denotam a 

intenção mais uma vez da discrição e aproximação com a natureza. As cores opacas e sem 

brilho procuram conferir a atmosfera de naturalidade em harmonia com o usuário. 

Figura 165 – Modelos representativos do artesão Francisval/Modelo Currulepe 
e Modelo Sapatinho 

 

–
–
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Verifica-se a ausência de contraste de cores e brilho pontos focais e pontos de tensão 

na peça. O imaginário coletivo de seus usuários, em que a peça atua com voz ativa de 

propagação das emoções artísticas e culturais. Na análise do formante eidético, as partes da 

peça se fundem em cores e formas, onde o seu encaixe é suave. A modelagem apela para a falta 

de elementos visuais que remetam a questões de gênero ou estilos específicos, fazendo 

sobressair mais uma vez a tradição contida na peça.  

Mestre Adriano também possui um estilo próprio, carregado de sentidos em suas 

peças. Abordamos, a partir da (Figura 57) as particularidades culturais e artísticas existentes:  

 

 

 
 

 
    Fonte: Brito, 2016. 
 

Nos modelos escolhidos para apreciação, observamos o minimalismo do seu 

design, onde observamos a sua composição em couro e ferragens metálicas, informando 

claramente que a sua finalidade é a resistência a situações externas inóspitas e durabilidade.  

O acabamento do couro, adotado a maneira mais natural possível, confere a 

simbologia também dos elementos da cultura vaqueira, no qual os processos de utilização do 

couro são focados na sua usabilidade, observando a estética própria das influências de técnicas 

Figura 168 – Modelos representativos do artesão Adriano/ Modelo carteiro e Medelo Bota 
de Couro 
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artesanais do passado. A mistura de materiais, como o uso de cadarços, confere o ar de 

modernidade e dinamismo cultural na peça, sendo exaltadas as influências estéticas da 

contemporaneidade. A história do sertão, baseada na estética do cangaço, acompanha a peça 

até o seu usuário, conferindo propriedades de memória ao acessório confeccionado. 

Sua estrutura confere uma impressão de agressividade. Pelas linhas retas das partes 

de encaixe, observa-se um distanciamento das linhas sinuosas naturais de estruturas boleadas, 

que acompanham as curvaturas inerentes do corpo. Sua modelagem se adequa à função e 

propagação da cultura do saberes passados. 

As cores escolhidas (terra e preto) denotam a intenção mais uma vez da discrição 

em ambientes hostis, contrapondo com a pluralidade de cores dos ambientes urbanos. No 

cromatismo, observa-se que as cores são opacas e tentam não contrastar com a pele do usuário, 

para que a atenção ao acessório se sobressaia no ato de sua identificação visual. 

A ausência de contraste de cores e brilho confere homogeneidade e anula pontos 

focais e pontos de tensão na peça. Essas peças possuem direta interferência visual no indivíduo, 

mesmo dentro de sua proposta minimalista, pois se sobressai ao interagir com o imaginário 

coletivo de seus usuários, conferindo assim certa vivacidade aos artigos confeccionados. 

O formante eidético nos direciona a analisar partes do acessório, onde podemos 

destacar as divisões existentes no modelo de bolsa que, sendo de um tamanho padrão, remete 

às modelagens unissex usuais. A falta de recortes vazados nesses acessórios, repassam para o 

emissor a mensagem de proteção e segurança, contida nos elementos visuais desses modelos.  

Observa-se também a intensão de informar aos observadores que o usuário que 

utiliza estes artigos está preparado para enfrentar diversas situações de riscos, com a 

probabilidade mínima se sofrer danificações na estrutura do mesmo. Elementos como os bolsos 

permitem armazenamento de utensílios essenciais, o que intitula o usuário do artigo como uma 

pessoa precavida. Nos remetemos mais uma vez às lembranças culturais tradicionais, quando 

os vaqueiros e jagunços saiam em missões, muitas vezes demoradas, e necessitavam de 

acessórios que oferecessem resistência e espaço para armazenamento de suprimentos. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A fabricação de artigos em couro, na Região do Cariri cearense, proporciona a 

propagação da cultura local, através da passagem dos saberes e técnicas tradicionais. Sua 

estrutura de produção, valorizando a correta utilização da matéria prima do couro, acaba por 

minimizar os impactos ambientais em virtude da boa gestão de recursos. 

O artesanato age como facilitador do desenvolvimento regional sustentável, através 

da fomentação de diversas dinâmicas econômicas, como o turismo cultural, projetando assim 

os municípios que valorizam e investem em seu potencial de identidade cultural. 

As novas correntes de pensamento sobre a economia e artesanato puderam ser 

discutidas de maneira informativa, afim de provocar uma discussão sobre um novo pensamento 

sustentável de consumo regional e global. 

Com a descrição das dinâmicas de processos existentes nos curtumes, entendemos 

o trajeto percorrido pelo couro até chegar ao seu estado final, sendo posteriormente trabalhado 

pelas mãos hábeis dos artesãos. As implicações ambientais e seus aspectos legais também 

puderam fazer parte desta análise. A identificação e o mapeamento dos principais curtumes que 

abastecem o mercado artesanal dos municípios estudados proporcionaram o entendimento da 

rota do couro existente na Região do Cariri cearense. 

Ao finalizar a pesquisa, acreditamos ter conseguido cumprir os objetivos propostos, 

principalmente focando na promoção do diálogo entre os conceitos de cultura, arte e 

desenvolvimento regional. Em relação às dificuldades encontradas no período de elaboração do 

trabalho,verifica-se a falta de documentação relativa aos processos formais e informações que 

permeiam as dinâmicas do artesão do cariri dificultaram, em parte, os prcessos quantitativos de 

coletas de dados, fazendo com que as percepções e observações participantes imperassem na 

análise dos dados em campo. 

Pudemos entender como os estudos e etapas de conhecimento em semiótica nos 

permite ampliar os olhares com relação aos símbolos transmitidos por diversas formas de 

expressão. Assim podemos maximizar o aproveitamento das informações passadas pela nosso 

ambiente social, nosso artesanato e nosso pensamento filosófico. 

Com essas análises, conseguimos elencar o universo da influências dos setores 

ligados ao artesanato, principalmente economia e moda, observando a interpretação de 

símbolos importantes para a compreensão da interação social com os artigos em couro, bem 

como o conhecimento do imaginário de nossa sociedade. 



118 

 

REFERÊNCIAS 

 
ABREU, João Capistrano de. Capítulos de história colonial 1500 a 1800: Os caminhos 
antigos e o povoamento do Brasil. Brasília: Universidade de Brasília, 1998. 
 
AGRA, M. C. M. Cultura popular: desmistificando (pré)conceitos. João Pessoa: UFPB, 
2000. 

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó, SC: Argos, 
2009. 
 
AGOSTINETTI, Lúcia. Arte contemporânea: o novo que assusta. Curitiba: Programa de 
Desenvolvimento Educacional, 2008.  
 
ALBUQUERQUE, Ronald de Figueiredo e. A estrutura fundiária no Cariri de 1750 a 1822. 
In: LIMA, Marinalva Vilar de; MARQUES, Roberto. Estudos regionais: limites e 
possibilidades. Crato: NERE CERES, 2004. 
 
AMORA, Zenilde Baima. As transformações da indústria de Fortaleza face à política de 
industrialização do Nordeste. 1978. 200 f.  Dissertação (Mestrado em Geografia) – 
Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, Universidade de São Paulo, São Paulo, 
1978.   
 
AMORA, Zenilde Baima. Aspectos históricos da industrialização do Ceará. In: SOUZA, 
Simone (Org.). História do ceará. Fortaleza: Demócrito Rocha, 1994. 
 
AMORIM, M. A. Folclore: saber tradicional do povo. Revista Continente Documento, 
Recife, v, 2, n. 24, p. 15-36, 2004. Disponível em:  
< http://www.revistacontinente.com.br/edicoes/201/cultura-popular>. Acesso em: 12 jan. 
2017.  
 
ARAGÃO, R. B. História do Ceará: síntese didática. Fortaleza: Imprensa Oficial do Ceará, 
1985. 
 
ARAÚJO, R. M.; GOMES, F. P. Pesquisa quanti-qualitativa em administração: uma visão 
holística do objeto em estudo. In: SEMINÁRIOS EM ADMINISTRAÇÃO, 8., 2005, São 
Paulo. Anais... São Paulo: FEA/USP, 2005.   
 
ARAÚJO, W. T.  Cultura local: discursos e práticas. João Pessoa: UFPB, 2000. 
 
ARENDT, Hannah. A condição humana. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997. Tradução de 
Roberto Raposo. 
 
AZEVEDO JUNIOR, José Garcia de. Apostila de arte: artes visuais. São Luís: Imagética 
Comunicação e Design, 2007. 
 
Banco do Nordeste. Dados setoriais sobre economia regional. Fortaleza: Banco do 
Nordeste, 2009. Disponível em: <http://edi.bnb.gov.br>. Acesso em: 25 nov. 2016. 
 

http://www.revistacontinente.com.br/edicoes/201/cultura-popular


119 

 

BARBIERI, J. C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de mudança da agenda 
21. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998. 
 
BARNARD, Malcom. Moda e comunicação. Rio de Janeiro: Rocco, 2003.  
 
BARROS, Haidine da Silva. O Cariri cearense: o quadro agrário e a vida urbana. Separata da 
Revista Brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, v. 26, n. 4, p. 29-45, 1964.  
 
BARROS, R. A. et al. Práticas de sustentabilidade empresarial no APL calçadista de Campina 
Grande, PB: um estudo de caso. Revista Gestão Industrial, Ponta Grossa, PR, v. 6, n. 1, 
2010. 
 
BARTHES, Roland. Mitologias. São Paulo: Difel, 1957. 
 
BARTHES, Roland. Elementos de semiologia. São Paulo: Cultrix, 1964. 
 
BARTHOLO JÚNIOR, R. S. Ainda sobre a ciência como vocação. Ciência e Cultura, 
Campinas, SP, v. 57, n. 1, p. 46-49, 2005. Disponível em: 
<http://cienciaecultura.bvs.br/pdf/cic/ v57n1/a21v57n1.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2016. 
 
BARTHOLO JÚNIOR, R. S. Labirintos do silêncio: cosmovisão e tecnologia na 
modernidade. São Paulo: Marco Zero, 1986. 
 
BARTHOLO JÚNIOR, R. S. A mais moderna das esfinges: notas sobre ética e 
desenvolvimento. In: BURSZTYN, M. (Org.). A difícil sustentabilidade: política energética 
e conflitos ambientais. Rio de Janeiro: Garamond, 2001. 
 
BASTIDE, R. Brasil terra de contrastes.  São Paulo: Difel, 1959a. 
 
BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 
 
BAUMAN, Zygmunt. A cultura no mundo líquido moderno. Rio de Janeiro: Zahar 
Editores, 2013. 
 
BAUMAN, Zygmunt. Ensaios sobre o conceito de cultura. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.  
 
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1985.  
 
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica arte e poética. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
 
BOLOGNINI, Dalva. Cultura popular: em busca de nossas raízes. São Paulo: Design e 
Interiores, 1988.  
 
BOSI, E. Memória e sociedade: lembranças de velhos. 3. ed. São Paulo: Cia. das Letras, 
1994. 
 
BOURDIEU, P. A economia das trocas simbólicas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 2004.  
 
BURKE, Peter. Hibridismo cultural. Rio Grande do Sul: Unisinos, 2003. 



120 

 

 
BRAGA. T et al. Índice de sustentabilidade municipal: o desafio de mensurar. Belo 
Horizonte: Nova Economia, 2006.  
 
BRANDÃO, C. R. Memória sertão: cenários, cenas, pessoas e gestos nos sertões de João 
Guimarães Rosa e de Manuelzão. São Paulo: Cone Sul, 1998. 
 
BRANDÃO, C. R. Pesquisa participante. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
 
BRASIL. Lei nº. 11.211 de 19 de dezembro de 2005. Dispõe sobre as condições exigíveis 
para a identificação do couro e das matérias-primas sucedâneas, utilizados na confecção de 
calçados e artefatos, 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2005/lei/l11211.htm>. Acesso em: 05 dez. 2017. 
 
BRASIL. Ministério do Planejamento e Orçamento. Nordeste: uma estratégia de 
desenvolvimento sustentável. Brasília, DF: Projeto Áridas, 2012. 
 
BRUNTLAND, G. H. Our common future. London: Oxfor University Press, 1987. 
 
BUARQUE, C. O colapso da modernidade brasileira e uma proposta alternativa. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1991. 
 
BUARQUE, C. O pensamento em mundo terceiro mundo. In: BURSZTYN, M. (Org.). Para 
pensar o desenvolvimento sustentável. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. p. 207-226. 
 
BURSZTYN, M. O poder dos donos, 20 anos depois: ou a incrível e triste história das 
populações desfavorecidas e suas elites desalmadas. Revista Raízes, Campina Grande, PB: 
UFCG, 2002.  
 
BURSZTYN, M. A. A. Gestão ambiental: instrumentos e práticas. Brasília: IBAMA, 1994. 
 
CAMARGO, A. L. B.  As dimensões e os desafios do desenvolvimento sustentável: 
concepções, entraves e implicações à sociedade humana. 198 f. 2002. Dissertação (Mestrado 
em Engenharia de Produção) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.   
 
CAMARGO, Marcos Henrique. As estéticas e suas definições da arte. Revista Científica da 
FAP, Curitiba, v. 4, n. 1 p. 1-15, 2009. 
 
CANCLINI, N. G. Culturas populares no capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1983. 
 
CANCLINI, N. G. Culturas Híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 3. ed. 
São Paulo: EDUSP, 2000. 
 
CAPRA, F. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução 
de Newton Roberval Eichemberg. São Paulo: Cultrix, 1997. 
 
CARDOSO, Rafael. Design para um mundo complexo. São Paulo: Cosac Naify, 2012. 
 



121 

 

CAREGNATO, Rita Catalina Aquino; MUTTI, Regina. Pesquisa qualitativa: análise de 
discurso versus análise de conteúdo. Texto contexto, Florianópolis, v. 15, n. 4. p. 15-23, 2006 
Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
07072006000400017&script=sci_abstract&tlng=pt>. Acesso em: 03 jan. 2017. 
 
CARVALHO, Gilmar de. Artes da tradição: mestres do povo. Fortaleza, 2005.  
 
CARVALHO, O. de. A economia política do Nordeste: seca, irrigação e desenvolvimento. 
Rio de Janeiro: Campus, 1988. 
 
CASCUDO, Luís da Câmara. Tradição, ciência do povo. São Paulo: Perspectiva, 1971.  
 
CASCUDO, Luís da Câmara. Tradições populares da pecuária nordestina. Rio de Janeiro: 
Ministério da Agricultura, 1956. 
 
CASCUDO, Luís da Câmara.  Vaqueiros e cantadores. Rio de Janeiro: Edições de Ouro, 
1968. 
 
CASCUDO, Luís da Câmara. Civilização e cultura. 2. ed. Belo Horizonte: Itatiaia, 1983. 
 
CASCUDO, Luís da Câmara. Dicionário do folclore brasileiro. 12. ed. São Paulo: Global, 
2012 
 
CATENACI, V. Cultura popular: entre a tradição e a transformação. In: Revista São Paulo 
em Perspectiva. v. 15, n. 2, 2001. 
 
CEARÁ. Secretaria da Cultura. Caderno de Cultura da Secretaria da Cultura e Desporto 
do Estado do Ceará. Fortaleza: SECULT, 2009. Disponível em: 
<http://www.secult.ce.gov.br/>. Acesso em: 23 mar. 2017. 
 
CHACON, Suely Salgueiro. O sertanejo e o caminho das águas: políticas públicas, 
modernidade e sustentabilidade no semi-árido. Fortaleza: BNB, 2007. 
 
CHACON, Suely Salgueiro Análise da sustentabilidade do projeto de implantação de 
sistemas de bombeamento de água movidos a energia solar no estado do Ceará - Brasil. 
130 f. 1994. Dissertação (Mestrado em Economia Rural) – Programa de Pós-Graduação em 
Economia Rural, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1994. 
 
CHASSOT, A. Alfabetização científica: uma possibilidade para a inclusão social. Revista 
Brasileira de Educação, v. 8, n. 22, p. 89-100, 2006.   
 
COELHO NETTO, J. T. Semiótica, informações e comunicação: diagrama da teoria do 
signo. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2003. 
 
COMPAGNO, C.F.L. Análise semiótica e marcas: um estudo exploratório. 200 f. 2009. 
Dissertação (Mestrado em Economia) – Faculdade de Economia, Administração e 
Contabilidade, Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009.  
 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CAREGNATO,+RITA+CATALINA+AQUINO
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MUTTI,+REGINA


122 

 

CORRÊA, A. R. O complexo coureiro-calçadista brasileiro. BNDES Setorial, Rio de Janeiro, 
n. 14, p. 65-92, 2001. Disponível em: 
<http://www.bndes.gov.br/conhecimento/bnset/set1404.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2017.  
 
COSTELLA, A. F. Para apreciar a arte: roteiro didático. São Paulo: Senac,1997. 
 
COUTO FILHO, Cândido. O couro: história e processo. Fortaleza: UFC, 1999. 
 
DELLA CAVA, Ralph. Milagre em Juazeiro. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.  
 
DE MELLO, Frederico Pernambucano. Estrelas de couro: a estética do cangaço. São Paulo, 
Escrituras, 2010.  
 

DONDIS, D. A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1991.  
 
EDELWEISS, F. Apontamentos de folclore. Salvador: EDUFBA, 2001. 
 
ELIAS, Denise. Integração competitiva do semi-árido cearense. In: ELIAS, Denise; 
FURTADO, José Levi (Orgs.). Modernização excludente. Fortaleza: Demócrito Rocha, 
2002. 
 
FEITOSA, Emmanuelle Monike Silva Feitosa. Nordeste rural: o Cariri se vê por aqui? Um 
estudo sobre as notícias rurais na TV e o processo de desenvolvimento regional sustentável. 
150 f. 2013. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) – 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável, Universidade 
Federal do Cariri, Juazeiro do Norte, CE, 2013.  
 
FERREIRA, Jerusa Pires. Armadilhas da memória e outros ensaios. Cotia, SP: Ateliê 
Editorial, 2003. 
 
FILGUEIRAS, Araguacy P. A. Aspectos socioeconômicos do artesanato em comunidades 
rurais no Ceará: o bordado de Itapajé-CE. 2005. 122 f. Dissertação (Mestrado em Economia 
Rural) – Programa de Pós-Graduação em Economia Rural, Universidade Federal do Ceará, 
Fortaleza, 2005. 
 
FISCHER, Ernst. A Necessidade da arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1983. 
 
FRANCASTEL, Pierre. A arte e técnica nos séculos XIX e XX. Lisboa: Livros do Brasil, 
2000. Tradução de Humberto D’Avilla e Adriano Gusmão. 
 
FOUCAULT, M. A ordem do discurso. São Paulo: Edições Loyola, 1996. Tradução de 
Laura Fraga A. Sampaio. 
 
FURTADO, Celso. Teoria e prática do desenvolvimento econômico. 5 ed. São Paulo: 
Editora Nacional, 1974.  
 
FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1974. 
 

http://www.bndes.gov.br/conhecimento/bnset/set1404.pdf


123 

 

FURTADO, Celso. A hegemonia dos Estados Unidos e o subdesenvolvimento da América 
Latina. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.     
 
GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. Analytical Economics. Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1996.  
 
GEORGESCU-ROEGEN, Nicholas. O decrescimento entropia, ecologia, economia. São 
Paulo: SENAC, 2008. 
 
GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. 2. ed. São Paulo: UNESP, 1991.  
 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
GOMES, G. M.; SOUZA, H. R.; MAGALHÃES, A. R. (Orgs.). Desenvolvimento 
sustentável no Nordeste. Brasília, IPEA, 1995. 
 
GOMES, Glória C. C.; ARAÚJO, Maria do S. de. Artesanato e moda: inovação e 
funcionalidade: uma referência cultural no Piauí. In: COLÓQUIO DE MODA, 9., 2013, 
Fortaleza. Anais... Fortaleza: MD, 2013. 
 
GONDIM, Neide. A invenção da Amazônia. 2. ed. Manaus: Valer, 2007. 
 
GONÇALVES, Cláudio Ubiratan. A invenção da Região do Cariri entre o messianismo e a 
ética capitalista. In: LIMA, Marinalva Vilar de.; MARQUES, Roberto (Orgs.). Estudos 
regionais: limites e possibilidades. Crato, CE: NERE, 2004. 
 
GULLAR, Ferreira. Cultura posta em questão. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965. 
 
GUTTERRES, M. Desenvolvimento Sustentável em Curtumes. In: ENCONTRO 
NACIONAL DOS QUÍMICOS E TÉCNICOS DA INDÚSTRIA DO COURO, 16. 2003, Foz 
do Iguaçu, Anais... Foz do Iguaçu: ENQTIC, 2003. Disponível em: 
<http://www.ppgeq.ufrgs.br/projetos/curtumes/Arqs/Gutterresigua%E7uN2.pdf.>. Acesso em: 
18 jan. 2017. 
 
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 3. ed. São Paulo: DP&A, 1999. 
 
HAUSER, Arnaldo. História social de la literatura y el arte. Madri: Guadarrama,1969. 
 
INFORMACOES DO ARTESANATO CEARENSE. Disponível em: 
<http://www.ceara.gov.br/?secretaria=Secretaria%20da%20Cultura&endereco=http://www.se
cult.ce.gov.br/> Acesso em: 25 out. 2015. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Informações 
Geográficas. Rio de Janeiro:IBGE, 2013.  
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Censo 2010. Rio de 
Janeiro:IBGE, 2010.  



124 

 

 
INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ. Indicadores 
sociais do Ceará 2009. Fortaleza: IPECE, 2010.  
 
INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ. Indicadores 
sociais do Ceará 2011. Fortaleza: IPECE, 2012.  
 
KEESING, R. M. Theories of culture. Review of anthropology. v. 3, p. 73-95, 1974 
 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos de metodologia científica. 4. ed., 
São Paulo: Atlas, 2001. 
 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 14 ed. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor, 2001. 
 
LATOUCHE, Serge. Pequeno tratado do decrescimento sereno. São Paulo: Martins Fontes, 
2009. 
 
LEFF, Enrique. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder., 
Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2001. 
 
LEMENHE, Maria Auxiliadora. Família, tradição e poder: o(caso) dos coronéis. São Paulo: 
Annablume, 1995. 
 
LESSA, C. Auto-estima e desenvolvimento social. Brasília: CDS, 2000. 
 
LÉVI-STRAUSS, Claude. O cru e o cozido. São Paulo: Cosac Naify, 2010. 
  
LÉVI-STRAUSS, Claude. Tristes trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
 
LIPOVETSKY, Gilles. O império do efêmero: a moda e seu destino nas sociedades 
modernas. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
 
LOPES, A. R. C. Conhecimento escolar: ciência e cotidiano. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1999. 
 
LOYOLA, R. A economia ambiental e a economia ecológica: uma discussão teórica. In: 
ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA ECOLÓGICA, 2., 2001, 
São Paulo. Anais... São Paulo: ECOECO, 2001. Disponível em: 
<http://www.ecoeco2017.sinteseeventos.com.br/>. Acesso em: 14 jan. 2017.  
 
MARTINS, Carlos Estevam. A questão da cultura popular. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 1963. 
 
MEDEIROS, Irani. Leandro Gomes de Barros: no reino da poesia sertaneja. João Pessoa: 
Editora Universitária, 2002. 
 
MELO, B. A. A. Cultura popular e multiculturalismo. Revista Vivência Cultura Popular, v. 
1, n. 27, 2004. 
 



125 

 

MELLO, L. G. Antropologia cultural: iniciação, teoria e temas. 5. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1987. 
 
MENDES, Francisca R. N. A louça de barro do córrego de areia: tradição, saberes e 
itinerários. 2009. 198 f. Tese (Doutorado em Sociologia) – Programa de Pós-Graduação em 
Sociologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2009. 
 
BRANDÃO, Carlos Rodrigues. Territórios do Cotidiano uma introdução a novos olhares 
e experiências. Porto Alegre: UFRGS, 1995.  
 
MINAYO, M.C.S. O desafio do conhecimento. 12. ed. São Paulo: Hucitec, 2010. 
 
MINAYO, MCS.  Pesquisa social: teoria método e criatividade. 30. ed. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2011. 
 
MIRANDA, A.P.C; GARCIA, C. Moda é comunicação. 2. ed. São Paulo: Ed Anhembi 
Morumbi, 2007. 
 
MORIN, E. O método 4: a sua natureza, vida, habitat e organização. Portugal: 
Europa-América, 1991. 
 
MOTTA, Eduardo. Meu coração coroado, mestre Espedito Seleiro. Fortaleza: Senac, 2016. 
 
PACHECO, J. W. F. Curtumes. São Paulo: CETESB, 2005. 
 
PAZ, Octavio. Convergências: ensaios sobre arte e literatura. Castro. Rio de Janeiro: Rocco, 
1991. Tradução de Moacir Werneck. 
 
PEREZ, C. Signos da marca: expressividade e sensorialidade. São Paulo: Thomson 
Learning, 2004. 
 
PINHEIRO, Irineu. O Cariri: seu descobrimento, povoamento, costumes. Fortaleza: FWA, 
2009.  
 
PLAZA, Júlio. Tradução intersemiótica. São Paulo: Perspectiva, 2013. 
 
POLLAK, Michael. Memória e Identidade Social. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 1992. 
 
PORTO ALEGRE, Sylvia. Mãos de Mestre: itinerários da arte e da tradição. São Paulo: 
Maltese, 1994.  
 
RABELLO, Sílvio. Os artesãos do Padre Cícero. Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1967. 
 
RAMOS, Francisco R. L. O meio do mundo: territórios do sagrado em Juazeiro do Padre 
Cícero. Fortaleza: Imprensa Universitária, 2014.  
 
RAMOS, P. Desenvolvimento, excedente, desperdício e desigualdade: a insustentabilidade de 
nosso modo de vida. In: Martins, R. C.; Valencio, N. F. L. S. (Orgs.). Uso e gestão dos 



126 

 

recursos hídricos no Brasil: desafios teóricos e político-institucionais. São Carlos, SP: Rima, 
2003.  
 
RIBEIRO, Berta G. et al. Artesanato indígena: para quê e para quem? In: RIBEIRO, Berta G. 
O Artesão tradicional e seu papel na sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: FUNART, 
1983. 
 
RODRIGUEZ, M.C. Marketing e semiótica: um modelo de análise de expressões da marca. 
2001. 144 f. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica) – Programa de Pós-Graduação 
em Comunicação e Semiótica, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São. Paulo, 
2001.  
 
RORIZ, Priscilla C. de O. O trabalho do artesão e suas interfaces culturais econômicas. 
2010. 197 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social) – Programa de Pós-Graduação 
Mestrado em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, Universidade de Brasília, 
Brasília, 2010. 
 
SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 
2000.  
 
SACHS, I. Ecodesenvolvimento: crescer sem destruir. São Paulo: Vertice, 1986. Tradução de 
E. Araujo. 
 
SACHS, I. Espaços, tempos e estratégias do desenvolvimento. São Paulo: Vértice, 1986. 
 
SACHS, I.  Estratégias de transição para o século XXI. In: BURSZTYN, M. (Org.). Para 
pensar o desenvolvimento sustentável. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 
 
SALLES, Vicente. Artesanato brasileiro: seu universo. In: ZANINI, Walter. (Org.). História 
geral da arte no Brasil. São Paulo: Instituto Walter Moreira Salles, 1983. 
 
SANTAELLA, Lucia. O que é Semiótica. São Paulo: Brasiliense, 1983. 
 
SANTAELLA, Lucia. Semiótica aplicada. São Paulo: Paulus, 2002. 
 
SANTONI RUGIU, Antônio. Nostalgia do mestre artesão. Campinas, SP:Autores 
Associados, 1998. 
 
SANTOS, I. M. F. Em demanda da poética popular: Ariano Suassuna e o movimento 
armorial. São Paulo: Unicamp, 1999. 
 
SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. 4. ed. São Paulo: 
EDUSP, 2004. 
 
SARLO, Beatriz. Tempo Passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2007.  
 
SCHLINDWEIN, M. M.; JUCHEM, D. M.; RAFUL, N. Desempenho ambiental como fator 
de competitividade das empresas goianas. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE 



127 

 

BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 1., 2009, 
Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: SOBER, 2009. Disponível em:  
< http://www.sober.org.br/>. Acesso em: 12 jan. 2017.  
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. Zoneamento de tipologia do 
artesanato cearense. Fortaleza: Departamento Socioeconômico, 1992. 
 
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO CEARA. O consumo de 
artesanato em áreas de concentração desse produto em Fortaleza: manual de instrução e 
tabelas complementares. Fortaleza: DART, 1995. 
 
SENNA, Roseli G. Curtume: aspectos ambientais.  Brasília: Biblioteca Digital da Câmara 
dos Deputados, 2007. 
 
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. Estudo 
setorial artesanato. Fortaleza: SEBRAE, 2009. Disponível em: 
<http://201.2.114.147/bds/bds.nsf/E1B356515E8B5D6D83257625006D7DA9/$File/NT0004
1F56.pdf.>. Acesso em 12 mar. 2016. 
 
SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. Estudo 
setorial artesanato 2011. Fortaleza: SEBRAE, 2012. Disponível em: 
<http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bds/bds.nsf/E1B356515E8B5D6D83257625006D7DA
9/$File/NT00041F56.pdf >. Acesso em: 12 mar. 2016. 
 
SOUZA, R. F. P. Economia do meio ambiente: aspectos teóricos da economia ambiental e 
da economia ecológica. In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 46., 2008, Rio Branco. 
Anais... Rio Branco: SOBER, 2008. CD-ROM.  
 
SOUZA, Lícia Soares de. Introdução às teorias semióticas. São Paulo: Vozes, 2006. 
 
SUASSUNA, Ariano. Iniciação à estética. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008. 
 
TABOSA, Adriana. A perda do conceito original de arte. [S.L]: Oficina Cinema História, 
2005 
 
TENORIO, Fernando Guilherme. Cidadania e desenvolvimento local: critérios de análise. 
Rio de Janeiro: FGV, 2012. 
 
TERUCKIN, S. U. A Industrialização do couro: situação e perspectivas. Indicadores 
Econômicos FEE, v. 18, n. 3, 1990. 
 
THOMPSON, Paul. A voz do passado: história oral. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 
 
THOMPSON, E. A miséria da teoria: ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar, 
1981. 
 
THOMPSON, E. P. Costumes em comum: estudos sobre cultura popular tradicional. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1988. Tradução de Rosaura Eichemberg. 
 

http://www.sober.org.br/


128 

 

VALLARDES PRADO, C. Artesanato brasileiro. Rio de Janeiro, FNA, 1978. 
 
VANNUCCHI, A. Cultura brasileira: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 1999. 
 
VILAÇA, M. V.; ALBUQUERQUE, R. C. de. Coronel, coronéis: apogeu e declínio do 
coronelismo no Nordeste. Rio de Janeiro: Bertrand-Brasil, 2003. 
 
VIVES, Vera de. A beleza do cotidiano. In: RIBEIRO, Berta et al. O artesão tradicional e 
seu papel na sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1983. 
 
WOLFF, Janet. A produção social da arte. Rio de Janeiro: Zahar, 1982. Tradução de 
Waltensir Dutra. 
 
 
 
 
 


