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RESUMO 
 
 

Esta tese apresenta um estudo sobre o artesanato de capim-dourado na Comunidade 
Quilombola Mumbuca do estado do Tocantins e suas adaptações agregadas ao design 
relatadas pelas artesãs. São apontados aspectos estéticos do artesanato intrafamiliar e a 
criação do produto voltado para as vitrines das cidades. Como método, foi realizado 
levantamento de pesquisas sobre o tema, atuação direta com os interlocutores, realização de 
entrevistas e observação. Diante dos indícios verificados, utilizou-se a teoria polilógica como 
caminho investigativo ao considerar o artesanato exemplo de representação do conhecimento 
com várias lógicas, em trânsito, em constituição e envolvido em múltiplos sentidos, dos quais 
as artesãs puderam expor suas opiniões sobre como se veem e analisam sua prática no mundo 
contemporâneo. Suas falas foram organizadas de modo que revelaram aspectos significativos 
que envolveram a projeção, a adaptação, a exposição e a autorização do que tem sido a 
relação das artesãs de Mumbuca com o artesanato destinado ao mercado. Suas opiniões 
demonstraram pontos que tangenciam a produção do atual artesanato de capim-dourado que 
envolve suas relações com governo do Estado do Tocantins, designers, empresários, 
atravessadores e pessoas da região. Constatou-se que o artesanato de capim-dourado inserido 
esteticamente no mercado global, tem se reinventado pelas mãos das artesãs, ao mesmo tempo 
aponta problemas pela dificuldade de acesso a matéria prima, o que tem colocado em questão 
a continuidade da prática em Mumbuca. 

Palavras-chave: Artesanato. Saber-fazer. Capim-dourado. Design. Estética. Análise 
Cognitiva. Comunidade Quilombola Mumbuca. Tocantins. 

 



 

 

 
 

ABSTRACT 
 
 

This thesis presents a study about the golden grass (capim-dourado) craftwork of the 
Mumbuca Quilombola Community, in Tocantins state, and its adaptations to design as 
reported by the craftswomen. Aesthetic components of the intrafamilial craftwork and 
product creation for the city’s window displays were highlighted. The research method 
included a survey of research around the theme, direct interaction with the interlocutors, 
interviews and observation. Given the evidence, polylogic theory (teoria polilógica) 
was used as an investigative path by considering craftwork to be an example of 
representation of knowledge with various logics, in transit, being constituted and 
involved in multiple meanings. Among these, the craftswomen were able to present 
their opinions regarding how they see themselves and analyze their practices in the 
contemporary world. Their talks were organized so as to reveal significant aspects that 
involved projection, adaptation, exhibition and authorization of that which has become 
the relationship between the craftswomen of Mumbuca and the craftwork produced for 
the market. Their opinions demonstrated points that touch upon the production of the 
current golden grass craftwork, which involves their relationship with the government 
of the state of Tocantins, designers, businesspeople, middlemen, and people from the 
region. It was found that golden grass craftwork, aesthetically placed into the global 
market, has been reinvented in the hands of craftswomen. At the same time, there are 
problems due to difficulty accessing the raw material, which has raised the question of 
the continuity of this practice in Mumbuca.  

Keywords: Craftwork. Know-how. Golden Grass. Design. Aesthetics. Cognitive 
Analysis. Mumbuca Quilombola Community. Tocantins. 



 

 

 
 

RESUMEN 
 
 

Esta tesis presenta un estudio acerca de la artesanía de pasillo de oro (capim-dourado) 
en la Comunidad Quilombola Mumbuca del Estado de Tocantins y sus adaptaciones 
añadidas al diseño relatadas por las artesanas. Son apuntados  aspectos estéticos de la 
artesanía intrafamiliar y la creación del producto volcado hacia las vitrinas de las 
ciudades. Como método fue realizada una encuesta acerca del tema, actuación directa 
con los interlocutores, realización de entrevistas y observación. De acuerdo a los 
indicios verificados, se ha utilizado la teoría polilógica como camino investigativo al 
considerar la artesanía ejemplo de representación del conocimiento con varias lógicas, 
en tráfico, en constitución e involucrado en múltiples sentidos, de los cuáles las 
artesanas pudieron exponer sus opiniones sobre cómo se ven y analizan su práctica en el 
mundo contemporáneo. Sus hablas fueron organizadas de modo que revelaron aspectos 
significativos que involucraron la proyección, la adaptación, la exposición y el permiso 
de lo que ha sido la relación de las artesanas de Mumbuca con la artesanía destinada al 
mercado. Sus opiniones han demostrado puntos que tocan la producción de la actual 
artesanía de capim-dourado que involucra sus relaciones con el gobierno del Estado de 
Tocantins, diseñadores, empresarios, intermediarios y personas de la región. Se ha 
constatado que la artesanía de capim-dourado inserto estéticamente en el mercado 
global, se ha reinventado por las manos de las artesanas, al mismo tiempo apunta 
problemas por la dificultad de acceso a la materia prima, lo que ha puesto en cuestión la 
continuidad de la práctica en Mumbuca.  
Palabras-clave: Artesanía. Saber-hacer. Capim-dourado. Diseño. Estética. Análisis  
Cognitivo. Comunidad Quilombola Mumbuca. Tocantins.  
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APRESENTAÇÃO 
 

A escrita desta tese suscitou recordações que possibilitaram encaixes de memórias que 

contribuíram para o entendimento do que é uma formação em trânsito. Compreendeu-se que a 

educação estética se constrói entre vivências que constituem diferentes formas de lidar e 

produzir conhecimento. Por estes pressupostos foi considerado que a vida tem sido um 

continuum de experiências em constante ressignificação. 

A relação com o tema artesanato está ligada a lembranças de quando era pequeno em 

Trindade/GO, cidade em que nasci e cresci. Nesta época via minha mãe desenhando moldes, 

bordando, tricotando, pintando, decorando, moldando flores e arranjos dentre outras 

atividades que busca prazer no fazer. Convivi com uma artesã, creio que posso assim 

considerá-la. Em meio a estes fazeres a ouvia contar histórias de seus avós maternos que 

migraram de Oliveira de Brejinho, na Bahia, com oito filhos, levando no lombo dos animais 

tudo que tinham para tentar a vida em Goiás. Com sua avó, minha mãe aprendeu o gosto do 

fazer à mão, do valor da costura que tem cada pedacinho de tecido que formam as colchas de 

retalhos que ainda são presentes em nossas vidas. 

A memória do fazer à mão era frequente em casa.  Dentre as mais antigas está a de ver 

minha mãe pintando de branco as molduras de quadros com pequenas paisagens. Eram 

imagens em tecido com cores fortes, feito de linhas grossas em ponto cruz. Do outro lado da 

casa estava meu irmão mais velho, que na adolescência criava desenhos à mão livre. Com 

grafite, desenvolvia um processo criativo sem rascunhos ou estudo prévio. Cada obra um 

desenho único. Imagens de seres híbridos com formas jurássicas, felinas, de uma ficção 

científica com corpos fortes e volumosos criados a partir de linhas leves e fluídas de sua 

imaginação. Imagens que mexiam com o imaginário e com a vontade de compreender o que 

os motivava neste fazer criativo. Estar em um ambiente de criação instigou um olhar curioso 

que se desenvolveu ao longo da vida. 

Na escola, a observação da criação à mão-livre era direcionado pelos professores. 

Entretanto, o estímulo artístico nos anos 1980 do currículo escolar era constituído de 

temáticas descontextualizadas, com imagens para colorir e cadernos para desenhar. Por fim, 

se resumia em seguir instruções. A disciplina conhecida como Educação Artística se tornava 

algo vazio, desconexa da realidade. O contato com o objeto criativo terminava como algo 

mecânico, segmentado e previamente finalizado. Um processo instrumental muitas vezes 

resumido a colagem e preenchimentos de espaços vazios. 
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O contato com as imagens artísticas era limitado aos livros didáticos. Em outros espaços 

estavam os cartazes e faixas nas paredes da escola com recortes e colagens. Essa era a estética 

escolar, que hoje me recordo e percebo o quanto é capaz de educar o olhar. Estas experiências 

na escola não obtiveram êxito até as primeiras aulas de História no Ensino Médio e leituras 

sobre História e Arte. 

Na adolescência, observar não representava apenas uma prática cotidiana, mas parte da 

busca pelo conhecimento dos significados do mundo, que por sua vez, conduziram a uma 

compreensão inicial sobre o que é a Arte e suas histórias. Desta época, embora as imagens 

ainda não estavam presente no processo de ensino-aprendizagem, nos livros tomaram outro 

significado. Com elas, o texto se complementava. Muitas vezes esquecidas pelos professores 

de história, estavam ali, dizendo algo a mais sobre aquelas pessoas, como viviam e viam o 

mundo e sua época. Entendê-las significava dar início a uma formação estética mediada pela 

História e pela Arte. 

Desta maneira as imagens tornaram algo a ser analisado com mais profundidade, o que 

foi possível na graduação em História iniciada em 1999 na PUC de Goiás, na época ainda 

conhecida como Universidade Católica de Goiás, UCG. Entre o processo de formação para 

ser professor e o prazer por estudos da arte também se voltou para outras telas como as 

imagens do mundo publicitário, outdoors, cinema, televisão, sites e tantas outras referências 

da cultura visual. 

As diferentes fontes de observação abriram espaço para o entendimento da importância 

de uma compreensão estética sobre o passado. Como fonte para o historiador, imagens e 

objetos feitos à mão representaram possibilidades de estudo e de problematizações. São mais 

do que uma expressão humana de diferentes épocas, mas parte do que essas pessoas foram e 

suas experiências de vida. 

A disciplina História da Arte não fez parte da matriz curricular do curso de História. 

Porém, em uma tentativa de contextualizar às novas vertentes do currículo acadêmico, 

existiam créditos oferecidas por outros cursos, dentre eles um chamou a atenção: Mitologia e 

Construção da Realidade. O professor, com um projetor de slides e um rico acervo, explicava 

a simbologia das obras em suas análises filosófica e histórica. Nas aulas, via a riqueza dos 

pequenos detalhes que muitas vezes passavam despercebidos, importantes para explicar os 

hábitos e representações coletivas de cada época. Elementos de uma inicial compreensão de 

como a estética e o saber-fazer se processam, observação que auxiliaria nas primeiras 

experiências como professor. 
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Durante alguns anos, ainda em Trindade, fui professor de Artes para Ensino Médio. Era 

o início de encaixes entre experiências de vida e profissão, momento de oportunidades para 

refletir o ensino da arte e pensar que “Cada geração tem direito de olhar e interpretar a 

história de uma maneira própria, [...]” (BARBOSA, 2012, p. 39). Assim, foram os primeiros 

anos como professor até os desafios da vida profissional que me levaram a mudar para 

Palmas/TO, em julho de 2005. 

As experiências no Ensino Superior na Universidade Estadual do Tocantins – UNITINS 

que possibilitou na prática conhecer seu modelo educação a distância1 adotado com aulas 

televisionadas, ao vivo e mediação via Ambiente Virtual foi um novo aprendizado mediado 

por imagens. Estar no ambiente fechado com cenário, câmeras, microfones, ilha de edição e 

todos outros profissionais técnicos possibilitou perspectivas sobre a análise da 

imagem/docente mediada pela natureza técnica das tecnologias da comunicação e informação.  

Do outro lado da tela, estavam os estudantes que comentavam com elogios e críticas 

sobre a aparência dos professores e conteúdos ministrados. Estas observações estavam 

intrinsecamente relacionadas à capacidade de comunicação via fórum e pelas imagens 

produzidas dos professores. Contudo, era uma produção estética da aparência-docente como 

expressão imagética que perpassava um repertório mediado por uma tecnologia da imagem.  

Neste clima de aprendizado sobre ensino e tecnologias ingressei na especialização em 

Metodologia e Linguagens em Educação a Distância ofertada pela UNITINS. Durante as 

aulas as discussões levariam a compreender a capacidade dos meios de comunicação, desde o 

local até o global em tempo real, que se diluía em um processo de interação. Incorporou-se 

uma cultura em rede de colaboração, em um cenário que promovia mudanças na maneira 

como pensamos, conhecemos e aprendemos. Caminhos colaborativos e criativos na relação 

entre professores e alunos que buscam uma “[...] postura mais crítico-analítica e 

comprometida com processos (in)formacionais, dentre eles os educacionais [...]” (FRÓES 

BURNHAM, 2000, p. 68). Assim, os limites da relação professor e aluno foram estendidos 

além dos ambientes formais de aprendizagem. 

As tecnologias da imagens continuaram presentes e levaram a mudanças na 

compreensão sobre a História da Arte. Na especialização tomei conhecimento de autores 

como Walter Benjamin, Jean Baudrillard, Paul Virilio, Umberto Eco, Susan Sontag, Gilbert 

                                                
1 A educação a distância na UNITINS teve seu início em 2001, com a transmissão das teleaulas apenas para o 
estado do Tocantins. Anos depois, a partir do segundo semestre de 2005, teve início a transmissão para diversas 
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Simondon, Stelac, Orlan dentre outros(as) que possibilitaram os primeiros traços que abriram 

caminho para o projeto de mestrado. 

Nesta experiência de pesquisa, o corpo do professor convertido em imagem foi 

analisado esteticamente a partir dos próprios professores. Essa atividade de pesquisa permitiu, 

a partir dos referenciais dos meios de comunicação, analisar como estes profissionais 

compreendiam a produção de suas imagens como meio comunicativo e hiper-realizado. Uma 

ideia de belo perpassava, implícita e explicitamente, como condição essencial para correção 

das irregularidades, bem como para se tornar algo mais atraente e reconhecível entre as 

imagens dos meios de comunicação. Ao final da pesquisa, embora a produção da imagem 

docente decorresse do resultado de uma cultura visual jornalística e que necessitaria de 

algumas correções visuais, os conteúdos ministrados e estudos que fundamentavam as aulas 

eram o principal objetivo da universidade e de seus professores. 

Essas experiências abriram espaços para reflexões sobre diferentes concepções de 

beleza. Aquilo que é considerado modelo e atraente fundamentou o entendimento de que 

existe uma beleza idealizada que se manifesta tanto na arte quanto no corpo, na moda e nos 

objetos de consumo. Persistia compreender que não existe uma única definição do belo, senão 

múltiplas concepções em situações diversas e abertas pela prática transformadora do fazer e 

da imaginação. 

A história da beleza é a história das formas e de quem as elabora. Compreender as 

implicações do que é considerado belo ampliava uma visão não apenas a partir das referencias 

do passado, mas também do presente. Vigarello (2006) diz que a beleza contemporânea é 

caracterizada pela individualidade de cada um e assim consiste em sua relação com o mundo. 

Portanto, ter personalidade é ser autêntico e moderno na edição de seu próprio fazer, o que 

leva o indivíduo a alcançar a sua singularidade, seu bem-estar e sua visibilidade. 

Eco (2004) esclareceu que a beleza viria a ser um dos pontos relevantes sobre a estética 

predominante do século XX. O autor destacou que a beleza de nosso tempo é a de consumo 

de ideias, objetos, técnicas e estéticas.  Neste ponto, as diferenças entre o que se considera 

culto ou popular perdem suas linhas rígidas e definidoras. Seja arte, artesanato, ou design, o 

universo de referência mediado pelo consumo naturaliza os objetos como mercadorias. 

Neste cenário, os objetos fazem parte do sistema que se constrói em um complexo 

processo de produção do conhecimento. A subjetividade das mercadorias reflete as múltiplas 

referências dos sujeitos. Estes se mesclam e estimulam o mercado que se enriquece na 

reprodução intelectual de seus autores e na reprodução acelerada dos produtos.  
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Assim como as mudanças culturais marcam a sociedade, a estética está em permanente 

modificação, re-configurada junto com a história de cada um. Ela se faz como artefato 

cultural sob as referências do mundo, no relacionamento e produção de diferentes caminhos 

de análise. Assim as experiências do mestrado contribuíram para formação profissional que se 

alinha pelos diferentes saberes entre história, arte e as discussões estéticas do presente. 

 Três anos após a finalização do mestrado foi dado início a novas perspectivas de 

pesquisa, e o ingresso no programa de Doutorado em Difusão do Conhecimento (DMMDC) 

na UFBA. O projeto inicial tinha como foco analisar as universidades públicas do Tocantins e 

como o conhecimento científico tem se relacionado ou contribuído para as políticas do 

governo do estado. No decorrer das disciplinas, o projeto inicial foi modificado, durante os 

cumprimentos dos créditos, com destaque para as disciplinas Análise Cognitiva (I e II). 

O estudo foi direcionado para um outro tipo de produção do conhecimento, neste caso, 

para comunidades tradicionais. Em uma confluência dos estudos envolvendo arte, a produção 

de imagens e os meios de comunicação, a atenção se voltou para aquilo que via no cotidiano 

de Palmas e como os estudos desenvolvidos pelo DMMDC poderiam contribuir para uma 

análise sobre o artesanato de capim-dourado. Nesta observação inicial surgiu interesse em 

desenvolver um estudo com a Comunidade Quilombola Mumbuca. 

Chegar à esta decisão não foi fácil. Novos conceitos eram apreendidos, ampliando as 

possibilidades de análise de um objeto de pesquisa que tomava forma nas discussões com 

professores e colegas do doutorado. Neste tempo a memória do artesanato se transformaria 

em motivo para uma possível análise-cognitiva. 

No empenho de compreender a análise cognitiva como perspectiva de estudos no 

doutorado, era feita entre os doutorandos uma prospecção sobre a abrangência e profundidade 

que o termo análise cognitiva vem sendo tratado em pesquisas científicas “[…] e como se 

distinguem em diferentes tipos de comunidades em termos de sistemas de produção, acervo, 

organização e difusão do conhecimento.” (FRÓES BURNHAM et al., 2012, p. 23). 

Na prospecção eram selecionados pela professora Teresinha Fróes Bunham dez artigos 

para que cada aluno analisasse as informações que compunham um quadro dividido em: base 

de consulta, título, área, autores, resumo, aspectos relevantes, conceitos, presença do termo 

“análise cognitiva”, objeto, objetivos, foco, metodologia, resultados, referências, 

epistemologia e teoria. No final das análises deveria ser construído um artigo com resultado 

da análise, com o intuito de expor se havia menção a atividade que se aproximasse a algum 

tipo de análise cognitiva. Neste caso, foram separados os artigos com: presença do termo 

análise cognitiva no corpo do texto; presença do termo nas referências; ausência do termo 
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análise cognitiva. 

As atividades realizadas pelos alunos do doutorado contribuíram para o direcionamento 

de pesquisas que pretenderam realizar uma análise cognitiva a partir de seus objetos de 

pesquisa. A escolha anunciava que as pesquisas deveriam ter o “[…] compromisso de 

traduzir, (re)construir e difundir o conhecimento com perspectivas abertas ao diálogo e 

interação entre comunidades de diferentes sistemas.”  (FRÓES BURNHAM et al. 2012, p. 53) 

de produção do conhecimento. 

Outras experiências durante o desenvolvimento dos créditos do doutorado foram 

vivenciadas em grupos de pesquisa que tem contribuído para o crescimento do DMMDC. 

Dentre estes participei da equipe que ajudou na elaboração e aprovação do programa de 

extensão intitulado A Arte-Cultura de (Com)Viver em (Com)Unidades: Educação em 

Equidade Sociocognitiva e Étnico-Racial, o que motivou e deu base inicial para elaboração da 

pesquisa sobre o artesanato. 

Estava entre grupos de pesquisas o CAOS (Conhecimento: Análise Cognitiva, 

Ontologias e Socialização), ACHEI (Africanidade, Corpo, História, Educação e 

(In)formação), GRIÔ (Culturas Populares, Diáspora Africana e Educação) que direcionaram 

as primeiras escolhas teóricas que estavam por vir. Posteriormente, no desenvolvimento da 

pesquisa, a contribuição do Grupo de Pesquisa Enlace. 

Foi um aprendizado em diferentes perspectivas de atuação. Nessa convivência, eram 

discutidas as potencialidades da complexa e, “[…] portanto, multirreferencial, polissêmica, 

polilógica, pluridimensional” Análise Cognitiva (FRÓES BURNHAM et al., 2012, p, 53). As 

experiências em grupo foram relevantes para a construção do foco da análise da pesquisa, 

assim como suas considerações epistemológicas e metodológicas. 

As experiências das disciplinas, grupos de pesquisa, eventos e discussões que 

problematizavam as relações entre comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, 

ribeirinhos, marisqueiras dentre outras, se mostravam desafiantes. Nestes momentos, 

lembrava do artesanato de capim-dourado e de como poderia ser possível desenvolver uma 

análise que compreendesse o que grupos de pesquisas se empenhavam em buscar no 

DMMDC. O início da pesquisa se deu nesta época, ainda em Salvador.  

Na paisagem da cidade e por diferentes espaços do comércio estava o artesanato de 

capim-dourado. Não era uma novidade, nem a primeira vez que o via. O conheci em meados 

de 2001, por um presente dado à minha mãe. O brilho, o toque, a textura, a forma e qualidade 

chamava atenção, sobretudo, a curiosidade sobre quem o teria feito. Pelas ruas e vitrines da 
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capital, era somente mais um produto vendido por suas calçadas e shoppings.  

Sobre o artesanato ouvia histórias de amigos que diziam ter iniciado na Comunidade 

Mumbuca, na região do Jalapão ao mesmo tempo em que era visto sendo vendido a altos 

valores nas vitrines dos grandes centros. Nem todos conheciam a região pela dificuldade de 

transitar nas estradas, entretanto, estava se tornando uma atração conhecida em nível nacional 

(Anexo A) e internacional (Anexo B). 

Os comentários sobre o universo do artesanato mistificavam o Jalapão. Suas paisagens 

fazem dele uma das regiões mais bonitas e isoladas do Brasil, com dunas, cachoeiras, rios e 

fervedouros. A cada dia via aumentar o número de empresas que se dedicavam a investir em 

turismo/safari-ecológico que utiliza o discurso de uma fascinação nostálgica pelo rústico e 

pelo natural (CANCLINI, 1983) para saciar expectativas de turistas que dizem “fugir” dos 

centros urbanos para os “santuários” de um mundo exótico (Anexo C). 

Esta época foi o início da ampliação das vendas do artesanato de capim-dourado em 

âmbito nacional, com reportagens em revistas de grande circulação retratando-o como objeto 

de beleza natural, exótica e luxo com qualidade internacional (Anexo D). Sua exposição 

atrelava-se ao nome do estado do Tocantins e às políticas de desenvolvimento da região com 

a formação de artesãs e artesãos na região. 

Na busca por saber como o artesanato de capim-dourado poderia ser investigado, foram 

feitas pesquisas em sites para saber o que se dizia ou como o artesanato era visto ou exposto. 

Predominantemente estavam os sites de venda, de turismo, entre propagandas do estado do 

Tocantins e publicações científicas. Entre os sites que chamaram atenção estavam aqueles que 

expunham peças de designers (Anexo E) que o exibiam com formas diferenciadas e/ou 

mescladas como objetos de exposição em galerias, alguns deles adornados com metais e 

pedras preciosas. Haviam referências aos nomes Jalapão, Capim-Dourado e Mumbuca. Ver o 

capim-dourado exposto por designers despertou a atenção para um universo que parecia ter 

uma relação complexa de diferentes referências. 

As lembranças de estudos sobre a História e Arte levaram às primeiras indagações. Um 

objeto historicamente negligenciado por seu valor estético e comercial estaria sendo 

valorizado pelo mercado? Como ocorre este processo de ressignificação e revalorização? O 

que as artesãs de Mumbuca tem a dizer sobre esta exposição? 

Compreendê-lo como objeto de consumo da sociedade contemporânea não seria 

suficiente, sentia que era necessário algo mais, que o visse como processo de produção de um 

conhecimento local, que passa a ser difundido como produto global. Uma análise que 
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buscasse os processos cognitivos de aprendizado e criação do artesanato, algo que fosse com 

as mulheres artesãs que tem se relacionado com pessoas interessadas em divulgar, aperfeiçoar 

e estudar o artesanato e o capim-dourado. 

Este foi o caminho tomado, do qual sou grato às artesãs que durante nossas conversas, 

demonstraram em suas experiências de vida saberes que explicaram processos de criação e 

produção  de um artesanato que se coloca como mercadoria e arte, elaborada por suas mãos. 

Dentre as protagonistas estão sete mulheres: Amélia, Sônia, Sandra, Isabel, Neide, Regina e 

Virgínia, dentre outras pessoas que pude conhecer em Mumbuca, que contribuíram para 

desenvolvimento da pesquisa.   

Assim deu-se o início entre vida pessoal e formação. Experiências que se ampliaram 

através do estudo do artesanato e da possibilidade de conhecer as artesãs de Mumbuca. As 

memórias que envolviam prática do fazer à mão em família e os estudos sobre arte, 

possibilitaram visualizar os primeiros passos desta investigação relevante para compreensão 

da dimensão estética do saber-fazer em Mumbuca que tem constituído esteticamente o 

artesanato de capim-dourado. 



26 

 

 
INTRODUÇÃO 
 

A pesquisa sobre o artesanato de capim-dourado em Mumbuca/TO traz à tona uma 

discussão entre diferentes saberes que, entrecruzados, se ressignificam elaborando diferentes 

formas de produção do conhecimento. Considera-se que além das experiências das artesãs e 

da motivação comercial, existam também outros valores que remetem a uma expressão 

estética que guarda em si memórias e vivências na projeção e adaptação do artesanato. 

Busca-se compreender o artesanato em Mumbuca como um saber que está imbricado 

como objeto de tradição, design e comércio entre pessoas que nasceram e cresceram em 

comunidade. Considera-se que além das artesãs que vivem em Mumbuca, responsáveis por 

dar os sentidos iniciais que subjetivam o artesanato, algo relacionado à sua constituição em 

memória, em prática, em relacionamento, em atitude, consigo e com o meio em que vivem, 

também existam outros que tem constituído seu universo de significação quando 

transformado em produto voltado para o mercado ampliado. 

O artesanato feito em comunidades como Mumbuca é exemplo dos vários tipos que se 

encontram pelo mundo, que saíram de uma dimensão produzida localmente para um contexto 

global de comércio e significado. Conhecer o artesanato como capim-dourado em Mumbuca 

significa entrar em um terreno que se entrecruza em diferentes dimensões. Torna-se uma 

busca que necessita de uma análise que se articula entre o artesanato global, o local e seus 

desdobramentos. 

 

ESTRUTURA DA PESQUISA 

 

Discutir o artesanato como forma de produção do conhecimento é estar em uma 

permanente análise de seu significado e contexto, transformado em produto de mercado, da 

indústria e do design. A análise do artesanato de capim-dourado no Jalapão deve considerar o 

que se compreende por tradição. Segundo Ferreira (1999), a etimologia latina da palavra 

tradição advém de traditio ou traditionis, que significa “ação de entregar”, “dar”, “transmitir”, 

“passar a diante”, “deixar como herança”. Deste modo, esta pesquisa entende que a tradição 

que tem remetido ao artesanato em Mumbuca é compreendida por um viés com múltiplas 

facetas, que se fundamenta entre diferentes referências que o tem constituído. 

Conhecer o artesanato como o de capim-dourado em Mumbuca requer uma perspectiva 
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multirreferencial de análise (ARDOINO, 1993) que dê conta de sua complexidade (MORIN, 

2003). Uma busca que necessitou de um olhar compreensivo (MAFFESOLI, 1998), na 

observação de seus desdobramentos, ao mesmo tempo em que compreendeu a translocalidade 

do objeto de comércio que se tornou (APPADURAI, 2008; SAHLINS, 1997). 

O objeto da pesquisa é em si plural do qual amplia-se a concepção de como as 

experiências das artesãs, a partir de suas referências de aprendizado e prática com a projeção 

do artesanato o têm constituído individualmente e coletivamente. É possível dizer que o 

capim-dourado tem sido a materialização de um processo cognitivo de construção do 

conhecimento que, pelo viés multirreferencial, a pesquisa tem como objeto de estudo: o 

saber-fazer das artesãs sobre o capim-dourado. 

Artesanato tem sido um tema problematizado em diferentes perspectivas. Como 

produção de um conhecimento com características locais é transformado em objeto global de 

consumo (CANCLINI, 1983; PAZ, 1991; CHITI, 2003; SCRASE, 2003; ORTIZ, 2007). No 

Brasil, pesquisadores tem discutido esta questão em defesa dos saberes artesanais com os 

quais esta pesquisa pretende contribuir (MARTINS, 1976; LIMA, 2011; KELLER, 2014; 

MELLO; FROEHLICH, 2015; BRASIL, 2016). 

Sobre o artesanato de capim-dourado e Mumbuca, pesquisas tem demonstrado aspectos 

da região e como as pessoas tem buscado melhorias que sejam significativas para suas vidas. 

Pesquisadoras e pesquisadores tem abordado e problematizado questões sobre o universo do 

Jalapão e do capim-dourado que envolvem temas sócio-ambientais (TOCANTINS, 2003; 

SCHIMIDT, 2005; SANTOS, 2007b; FIGUEIREDO, 2007; ALVES, 2008; FREDRYCH, 

2009; SAMPAIO et al., 2010; SCHIMIDT, 2011; TELES, 2012; TELES, 2014; PEREIRA, 

2012; DOLCE; MEDEIROS, 2014; CARACRISTI, 2016), turísticos (SENNA, 2008), 

culturais (MEDINA et al., 2015), de gênero (SOUZA 2012), histórico e antropológico de 

formação do quilombo (SANTOS et al., 2014), suas relações políticas institucionais (NUNES, 

2013; CARVALLHO, 2014), a relevância do artesanato e sua representatividade 

(MILHOMEM, 2006; GOMES 2007; SOUSA, 2009; FUNDAÇÃO CULTURAL DO 

TOCANTINS, 2010; BELAS, 2008; 2012; CARVALHO, 2014), sua relação com o design 

(SILVA, 2011) e com os meios de comunicação (ANJOS, 2015). Portanto, desde os primeiros 

anos em que o artesanato de capim-dourado passou a ser um destaque no estado e no 

mercado, tem sido observado por diversos ângulos de análise. 

A análise desenvolvida nesta tese considerou o processo histórico de formação de 

Mumbuca como quilombo, reconhecido pela Fundação Palmares e pelo Instituto Nacional de 
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Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Para tanto, considera-se que, para realizar a análise 

pretendida necessita de uma passagem sobre o processo de colonização do Brasil necessária 

para compreender o lugar de formação social do artesanato e como tem sido considerado 

culturalmente e esteticamente.  

Tem-se nesta pesquisa um cunho crítico e político dedicado a pensar processos de 

colonização de saberes ainda presentes em nosso cotidiano (MIGNOLO, 2003, 2007, 2008). 

Uma herança que persiste em práticas que se promovem pela hierarquização que marginaliza 

o conhecimento de regiões colocadas como periféricas na produção intelectual do mundo, 

como a América Latina, África e Ásia (DUSSEL, 1984). Trazer esta discussão remete à 

questões em que saberes tem se adaptado em nome de uma estética superior como meio para 

uma limitada emancipação de sua expressividade (QUIJANO, 2007; CANCLINI, 2013). 

O viés de análise constata que persiste uma dimensão estética sobre o artesanato de 

capim-dourado em Mumbuca sobre o qual é definida e apreendida a seguinte tese: O 

artesanato do capim-dourado, produzido em Mumbuca, ao ser agregado ao design é inserido 

no mercado por meio de políticas públicas promovidas pelo Governo do Estado, para ganhar 

mercado a partir de um discurso de sustentabilidade e legislação que interfere no modo de 

produzir e nas relações sociais e culturais das artesãs sem considerar suas reais necessidades.  

Trata-se de conhecer vivências de antes e depois do crescimento das vendas do 

artesanato que implicam em experiências de mulheres que, para além do artesanato, sentem a 

herança entre gerações e o legado de um território que produz com elas significados de uma 

prática, de um ser e de um saber. Neste contexto, a tese encaminhou o seguinte problema 

proposto: Revelar o aprendizado intrafamiliar e as adaptações dos saberes pelo design, como 

processos de criação do artesanato de capim-dourado, para o mercado local e global explicado 

pelas artesãs da Comunidade Quilombola Mumbuca do Tocantins.  

Este fluxo de saberes sobre o artesanato gerado por uma estética quilombola e o design 

é ampla e exigiu alguns recortes de modo que envolvesse tanto o universo de significação das 

artesãs, que os produziram inicialmente, quanto às novas referências apreendidas. 

Como pressupostos foi necessário considerar três pontos relevantes: 

1) Os processos históricos de formação dos quilombos na África, no Brasil e como isso 

implica na vivência de Mumbuca; 

2) O conhecimento produzido entre as artesãs em Mumbuca e como veem as adaptação 

do artesanato para o mercado; 
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3) As referências internas e externas que tem transformado o artesanato de capim-

dourado analisados pelas artesãs. 

Para aprofundar estes pressupostos foram elencados os seguintes objetivos: 

Objetivo geral: Compreender os processos de aprendizado e efeitos estéticos da 

produção do artesanato de capim-dourado de Mumbuca para sua adaptação ao mercado. 

Objetivos específicos: 

1. Conhecer as referências que constituem o artesanato de capim-dourado, do passado à 

atualidade, e o processo de projeção e adaptação para o mercado; 

2. Identificar os processos de produção do conhecimento acerca do design e do 

artesanato de capim-dourado; 

3. Revelar, por uma análise que envolva a dimensão estética das artesãs, os resultados 

da produção do artesanato/design de capim-dourado. 

O método de investigação buscou traduzir o artesanato enquanto linguagem e 

representação do conhecimento tendo a polilógica (GALEFFI, 2001, 2003) como direção 

metodológica. Foi entendido que, entre o saber-fazer das artesãs e o design do capim-dourado 

constituem múltiplas formas de ser e sentidos atribuídos por diferentes sistemas de 

referências. Necessitou considerar a multiplicidade de que o método abre em muitos modos 

para a tradução do conhecimento, o que é chave para Análise Cognitiva (FRÓES 

BURNHAM, et al.,  2012)  

A proposta de análise buscou compreender a realidade de um emaranhado de 

informações, experiências e subjetividades que conduziu conhecer histórias, vivências e 

saberes. As artesãs reconstituíram oralmente memórias de experiências que revelaram 

situações que explicitaram caminhos e descaminhos para que o conhecido artesanato de 

capim-dourado como produto de mercado exista e saia das veredas às vitrines. 

Tratou-se de considerar que tudo é singular e ao mesmo tempo plural, sem recair em 

definições monológica de verdades cerradas. Compreendeu-se que nas diferentes vozes 

existem também diferentes temporalidades que dão o sentido do método empreendido. 

A estrutura da tese ficou dividida em cinco capítulos. No primeiro, faz-se uma análise 

em que é destacada a história dos quilombos e de que modo isto implica à prática do 

artesanato em Mumbuca. No segundo, é feito um estudo em que aborda conceitos do fazer à 

mão, separações teóricas e filosóficas entre as referências da arte, do design, a contribuição do 
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pensamento decolonial e como o mercado do artesanato é capaz de incluir o capim-dourado 

no processo de circulação de mercadorias. O terceiro traz as referências epistemológicas que 

fundamentaram a análise cognitiva e como ela contribui para estudo do artesanato em 

questão. No quarto capítulo, estão os detalhes da metodologia empreendida e as escolhas que 

delimitam a atuação da observação e a organização das entrevistas. O quinto enfoca uma 

análise intersubjetiva que envolve as referências do saber, do fazer e do design às 

experiências das artesãs, dividido em eixos de análise que sistematizam a elaboração do 

artesanato que perpassou sua projeção, adaptação, exposição e autorização. 
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CAPÍTULO 1 – HISTÓRIA(S), ARTESANATO E MUMBUCA 
 

Neste capítulo são levantados exemplos de experiências e histórias que explicam a 

relação entre o território, o artesanato e Mumbuca. Neste percurso são comentados sentidos 

expressos na formação dos quilombos, na interiorização do Brasil e povoamento na região do 

Jalapão. Por fim, são levantadas discussões em que envolve Mumbuca e suas experiências 

ligadas a regularização do uso do território e de suas práticas. 

 

1.1 O QUILOMBO 
 

Segundo Munanga (1996), a palavra kilombo tem origem umbundo, dos povos das 

línguas bantu, de uma região entre Angola e Congo. Sua história está ligada ao povo jaga,  

aliado ao príncipe lunda Kinguli que expandiu seu domínio na região formando novos 

estados. No Brasil, foi adotado um modelo de quilombo africano, nos quais, em sua maioria, 

os escravizados instituíam estes espaços como modelo de oposição ao escravismo. 

O discussão sobre quilombo é um tema com tensões em que estão envolvidas questões 

sobre povoamento, território o uso de seus recursos, como também no reconhecimento 

formalizado de identidades que coletivamente se estabelecem, como expressões político-

administrativas em que é necessário em sua constituição reconhecer suas diferenças 

intrínsecas enquanto etnia (ALMEIDA, 1998). Para a Associação Brasileira de Antropologia 

(ABA, 1994), o entendimento do que é quilombo tem assumidos novos significados, tanto 

para literatura especializada, quanto para indivíduos e grupos organizados. O termo tem sido 

ressemantizado conforme as diferentes situações em diferentes lugares do país por ONGs, 

entidades confessionais, organizações autônomas de trabalhadores e movimento negro. É 

importante entender que quilombo não são formados por grupos ou famílias que vivem 

isolamente entre populações estritamente homogêneas, no entanto, o que faz com que esta 

formação exista são suas referências comuns de vidas e valores que são partilhados (ABA, 

1994).  

Um exemplo que traz a relevo necessidade de discutir que está em constante mudança 

está no designo remanescente, no Art. 68 da Constituição Federal de 1988. Para Almeida 

(2002) o termo é a expressão de uma política que depois da abolição invisibilizou os 

quilombos dos textos legislativos, retomado cem anos depois, como resquícios de uma 

sobrevivência, que não era conhecido, nem lembrado. O autor chama atenção pelo sentido de 
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uma tentativa de reparação parcial que restringe o conceito e direitos essenciais de pessoas 

que vivem nessas terras. 

Munanga (1996) explica que no Brasil o quilombo tem um caráter transcultural e 

Canclini (2013) diz que para unificar experiências heterogêneas, o conceito de hibridação tem 

sido utilizado para desmistificar designíos essencialistas de identidades puras e isoladas para 

explicar as múltiplas alianças que tem inovado em misturas interculturais. A hibridação é um 

movimento em trânsito e necessária para entender as táticas de entrada e saída da 

modernidade que “[...] são processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas, 

que existiam de forma separada, se combinam para gerar notas estruturas, objetos e práticas.” 

(CANCLINI, 2013) e etnias (ALMEIDA, 1998). 

Os quilombos apresentaram uma estrutura organizada como a de sua origem. Contudo, 

em sua maioria se reinventaram. Foi um processo que caminhou para uma reorganização e 

permanência de quilombos que tem existido até hoje. Uma tática de sobrevivência com 

capacidade de formar vínculos e ao mesmo tempo vivendo em esconderijos, migrando entre 

diferentes lugares que invariavelmente resultaram em mudanças e “interpenetrações culturais” 

(REIS, 1996, p. 20).  

Quando se fala em “comunidade quilombola”, como é pensada Mumbuca, ao observar 

sua história, vemos o exemplo de migrações, interiorização, articulação social e política. 

Portanto, a representação do termo “comunidade”, que tem remetido a uma ordem estável, 

deve ser compreendida a partir de suas múltiplas referências e articulação intercultural para 

chegar até onde estão atualmente (REIS, 1996). 

A história de formação de Mumbuca tem em sua árvore genealógica relações entre 

diferentes povos (FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS, 2010), como haveria de ser 

na época durante a interiorização e ocupação do território brasileiro, o que leva a entender que 

é o resultado de um processo longo de relações com características interculturais. 

 

1.2 O POVOAMENTO  

 

Reconhecer o povoamento no Brasil pela via intercultural, possibilita entende-lo de 

modo integrado aos povos que também formaram a América Latina (WALSH, 2007). É 

reconhecer seus saberes, conhecimentos, memórias, ancestralidade, relações com a natureza, 

espiritualidade e outras que concebem sua visão de mundo, um caminho que está em 

mudança, ainda em construção. A relevância do pensamento intercultural está em considerar o 



33 

 

aspecto cognitivo de todas as tradições, a favor de um pensamento contextualizado que acolhe 

a pluralidade (CANCLINI, 2013; FORNET-BETANCOURT, 2007). 

Para Fornet-Betancourt (2007), a filosofia intercultural é a interpretação latino-

americana que dá ênfase à hibridação, por não considerar as identidades que se dizem puras 

ou autênticas. Para Canclini (2013, p. XXVIII), o discurso de purificação ou isolamento de 

identidades locais não contribui para compreensão dos processos de produção e difusão do 

conhecimento. Comunidades que se dizem isoladas, mesmo que tenha sido resultado de um 

processo violento da exploração colonial, não podem evitar os deslocamentos, as agregações e 

abandonos que um dia foi o seu quadro de referências (HALL, 2006). 

A formação de Mumbuca está relacionada a uma história maior de povoamento do 

interior nordestino brasileiro, a partir da segunda metade do século XVII. A interiorização se 

aprofundou com a concorrência da produção do açúcar produzido no nordeste brasileiro com 

o das Antilhas. A diminuição do lucro e a produtividade das grandes fazendas de cana-de-

açúcar, as fizeram buscar outros investimentos para se manterem. Nesta época, ocorreu o 

aumento da criação de gado, um novo ciclo de produção vinculado ao do açúcar. A pecuária 

extensiva que adentrou o território foi um investimento justificado para preencher vazios 

territoriais e obter mais uma fonte de renda: a carne para consumo interno e o couro para 

exportação (SANTOS, 2014).  

Neste mesmo período também ocorriam, como exemplo de interiorização, os 

aldeamentos como uma integração forçada dos indígenas ao sistema administrativo colonial. 

Nestes lugares suas práticas eram limitadas, ao mesmo tempo que eram submetidos a 

conviverem com outros grupos indígenas diferentes, muitas vezes inimigos, obrigados ao 

trabalho forçado e convocados para guerras (ALMEIDA, 2001). Segundo Schroeder (2010), 

as fugas eram constantes, o que os faziam migrar para outras regiões distantes. 

A prática da pecuária propiciou o conhecimento de territórios ainda não ocupados pelo 

sistema de produção colonial. Possibilitou, também, que outros territórios passassem a ser 

conhecidos pelo pastoreio de gado e por seus responsáveis, os quais filhos de indígenas com 

brancos, negros com indígenas, brancos com negros e escravizados alforriados (SANTOS, 

2014). 

A região de Salvador e recôncavo baiano foram destaques na criação de gado. No 

século XIX, grandes extensões de terras e pouca capacidade do pasto para alimentar os 

animais propiciou o alargamento das fronteiras coloniais. Atravessaram e ocuparam o Rio São 
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Francisco, adentraram em regiões como Maranhão, Piauí e norte de Goiás, o atual Tocantins 

(SANTOS, 2014). 

De certo modo, a região aurífera do norte de Goiás era propícia para a formação de 

quilombos. Na mesma época em que houve o maior desenvolvimento da criação de gado e da 

rota de escravizados para abastecer as minas de ouro, houve o surgimento de quilombos. O 

território que em certa medida era conhecido pelas rotas também era próximo a região de 

difícil acesso, distante da força militar da capital (KARASCH, 1996). Dentre exemplos de 

vazio territorial estava a região hoje conhecida por Jalapão. 

A rota que levava escravismo de Salvador para o norte de Goiás ficou conhecida por 

Caminho do Sertão, com aproximadamente 1000km de distância. Iniciava em Cachoeira do 

Moritiba, atual Município de Cachoeira, região do recôncavo baiano e seguia a margem do 

Rio São Francisco até chegar a região do Duro, arraial de São José do Duro (LOIOLA 2008). 

No futuro, esse mesmo arraial, cujo nome remetia à mineração de ouro, por isso, “D’ouro”, se 

tornou um dos pontos de comércio e troca do povoado Mumbuca. Hoje o arraial é uma cidade 

que tem o nome de Dianópolis. 

A relação da interiorização do Brasil com a formação de quilombos para compreende o 

início da história de Mumbuca. No séc. XVI-XIX a criação de gado no Nordeste e mineração 

adentrou na região do Tocantins. Esse link entre a história de ocupação com a história de 

Mumbuca é perceptível em suas práticas. Seus hábitos como a criação do gado nas chapadas e 

veredas2, o cultivo de roça de toco, roça de esgoto, pequenas plantações de arroz, mandioca, 

milho, banana, cana-de-açúcar, abóbora, maxixe, quiabo, feijão e outras, como também o 

artesanato, exemplos das práticas extrativistas que ainda existem em seu cotidiano, comuns 

em um quilombo rural.  

 

1.3 FORMAÇÃO DE MUMBUCA E O ARTESANATO 

 

A história de Mumbuca tem sido evidenciada principalmente após o início da 

divulgação do artesanato. Questões envolvendo a origem do aprendizado do artesanato, como 

ele era transmitido entre as famílias, seu comércio, o crescimento da prática, a venda e os 

                                                
2 As veredas são campos úmidos, em baixadas, onde o terreno é encharcado. “Nos campos úmidos só existem 
plantas mais baixas, mais rasteiras, como as gramas, quase não existem arbustos e nem árvores, por isso é que se 
chama ‘campo’. O capim-dourado ocorre somente nesses campos úmidos das veredas.” (SAMPAIO, 2010, p. 
18).	
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interesses que tem despertado, tem sido objetos de pesquisas que buscam entender esta região 

TOCANTINS, 2003; SCHIMIDT, 2005; SANTOS, 2007b; ALVES, 2008; FIGUEIREDO, 

2007; MILHOMEM, 2006; SOUSA, 2009; FREDRYCH, 2009; FUNDAÇÃO CULTURAL 

DO TOCANTINS, 2010; BELAS, 2008; 2012; SANTOS, 2014; ANJOS, 2015; 

CARACRÍSTI, 2016). 

Segundo Governo do Estado do Tocantins (2003), Mumbuca iniciou sua formação 

próxima a um córrego de mesmo nome, por pessoas de antigos quilombos da Bahia. A 

informação que se tem sobre o início da formação é que ocorreu entre duas famílias, a de José 

Delfino Bento, que se casou com Maria Jacinta, de aldeia indígena que também vivia na 

região; e Antônio Beato, que se casou com Luiza. 

O convívio entre negros e indígenas, que supõe serem da etnia Xerente pela presença 

que havia na região, continuou durante um certo tempo que não é possível precisar. Aos 

poucos, outras famílias foram agregadas, dentre as principais estão os Pereiras, Ribeiro e 

Matos. Depois disso, as famílias cresceram, com casamentos entre primos e com pessoas que 

não eram da comunidade (FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS, 2010). 

A escrita da história de Mumbuca não é uma tarefa simples, principalmente, como tudo 

começou. Porém, o povoado que recebe o nome de uma abelha comum na região (PEREIRA, 

2012), das versões existentes deve considerar o imaginário, a criação, as tradições eletivas em 

que são empregadas contraposições, rupturas e continuidades, conceitos e anacronismos 

limitados pela pesquisa da história suas memórias desvanecidas (SEBASTIÁN, 2014).  

O aprendizado do artesanato começou a ser uma das práticas durante o processo de 

formação da comunidade. Não há precisão definitiva se Maria Jacinta era Xerente, contudo, 

são reconhecidos pela habilidade com o artesanato (TOCANTINS, 2003; SOUSA, 2009; 

FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS, 2010; SANTOS, 2014; ANJOS, 2015, 

CARACRISTI, 2016). 

Em uma possível genealogia de produção do artesanato em Mumbuca, remetendo à 

prática de artefatos úteis, seria comum, entre mulheres indígenas, a prática do artesanato. 

Embora o início exato da prática do artesanato em Mumbuca seja uma informação imprecisa, 

é possível afirmar que o quilombo foi iniciado em um processo de miscigenação entre afro-

brasleiros e indígenas. De acordo com descendentes de Laurina, que estão entre 80 e mais de 

90 anos de idade, é possível que a prática do artesanato exista desde a segunda metade do 

século XIX.  
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Dentre os nomes que se destacam está o de Laurina, considerada a primeira mulher de 

Mumbuca a fazer o artesanato com o capim-dourado (FUNDAÇÃO CULTURAL DO 

TOCANTINS, 2010). Nesta história, Laurina ensinou suas duas filhas e a sua irmã Agda, 

porém somente uma filha se dedicou a fazer o artesanato de capim-dourado, Guilhermina 

Matos, conhecida por Dona Miúda. O desenho genealógico da prática do artesanato com o 

capim-dourado das famílias é o seguinte: 

Figura 1: Famílias que iniciaram a prática do artesanato na Comunidade Mumbuca 

	
Fonte: Adaptado de (FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS, 2010) 

 

Contam as artesãs, que no início, a pequena produção do artesanato em Mumbuca era 

destinada para o uso pessoal. Posteriormente, passou a fazer parte dos produtos levados para 

regiões que mantinham contato. Viagens de Mumbuca para Bahia duravam em média 20 dias 

ou mais. Viajavam em grupos ou sozinhos, com a ajuda de tropas de jumentos, burros ou 

cavalos que levavam os produtos para serem vendidos ou trocados em outros povoados. 

Geralmente era aquilo que tinham condições de produzir: farinha, arroz, couros de gado, 

veado, onça. Com o dinheiro da venda compravam sal, café, açúcar, querosene (MEDINA et 

al., 2013) e outros produtos que julgavam necessários. No mapa abaixo estão algumas das 

regiões percorridas. 
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Figura 2: Simulação das trilhas onde Mumbuca vendia seus produtos no período inicial de sua formação 

	
Fonte: Imagem criada no Google Maps adaptada para exemplificar as rotas entre Mumbuca e outras 
localidades: Mateiros, Dianópolis, Ponte Alta e São Felix (Tocantins), Corrente (Piauí), Formoso do Rio 
Preto e Barreiras (Bahia). 
 

A formação das famílias na região resultou no povoado que a ser Mumbuca, a qual 

estabelecia contatos com arraias e distritos que ajudaram a tecer sua história e do artesanato. 

O que foi dito sobre a história dos quilombos no Brasil, é prudente considerar que, 

esteticamente, Mumbuca é proveniente de práticas indígenas e afro-brasileiras. Tem-se, 

portanto, uma convergência de saberes. 

As experiências de Mumbuca na região não estão somente no passado. Como exemplo, 

está  o envolvimento do quilombo com os obstáculos de leis que regimentam o uso do 

território. Estas leis influenciam diretamente no que acredita ser necessário para garantir a 

existência do grupo, como de suas práticas, comentadas na próxima seção. 
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1.4 O TERRITÓRIO 

 

A discussão sobre o território é recorrente em Mumbuca. Segundo o Art. 68 da 

constituição federal de 1988, “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 

estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado 

emitir-lhes os títulos respectivos”. De acordo com o Decreto 4887 de 20 de novembro de 

2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 

demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 

quilombos, seu Art. 2º diz que: 

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, os 
grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória 
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com 
presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 
opressão histórica sofrida. 
 § 1º Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das 
comunidades dos quilombos será atestada mediante autodefinição da 
própria comunidade. 
 § 2º  São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, 
econômica e cultural. 
 § 3º  Para a medição e demarcação das terras, serão levados em 
consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes 
das comunidades dos quilombos,  sendo facultado à comunidade 
interessada apresentar as peças técnicas para a instrução procedimental 
[...] (BRASIL, 2003). 

 

Para Castro (1998, p. 13), “O reconhecimento dos lugares ocupados na história do 

grupo permite refazer dimensões específicas de ser e existir enquanto camponês e negro. O 

território é fundamental à reprodução de sua existência e a manutenção de sua identidade.” 

Embora existam leis que regulamentam e garantem direitos à terra e suas práticas, na vida real 

tem sido pouco eficiente. 

Segundo a Fundação Palmares (2016), existem no Brasil mais de 2600 comunidades 

quilombolas certificadas, 209 em processo de certificação, 29 aguardando visita técnica. 

Desse total, 1.516 estão em processo com apenas a primeira etapa da certificação concluída, 

de um processo burocrático que tem sido obstáculo para posse legal das terras (Anexo F). 
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Em 30 de setembro de 20053 foi expedida pela Fundação Palmares a certidão de 

Mumbuca com o número do processo 01420.002366/2005-58, reconhecida como Comunidade 

Remanescente de Quilombo (CRQ) com código de registro 1712702. Castro (1998) entende 

que a luta pela terra significa a afirmação identitária e o reconhecimento legal como herança 

de seus ancestrais. Entre avanços e recuos, saber existir e permanecer no território tem sido 

um desafio. Esta tática de resistência, de saber se manejar e lidar com as estratégias impostas 

por leis que se autodefinem dominantes, são considerações que se deve compreender, dentre 

as experiências das artesãs.  

A história política e social da região em que Mumbuca está inserida ainda tem reflexos 

na atualidade. Exemplos de desmandos e não reconhecimento da presença de comunidades 

indígenas e quilombolas foram recorrentes na história de formação do interior do país, como é 

o exemplo de Mateiros, cidade que Mumbuca tem relações históricas (CARACRISTI, 2016). 

Segundo Governo do Estado do Tocantins (2003, p. 134), o início de Mateiros, assim 

como o seu nome, se deu pela presença de caçadores do estado do Piauí à procura de veados 

mateiros. A região também era procurada por quilombolas em busca de espaço para 

“vaquerar” nos pastos. Pela Resolução n. 53/1963 foi criada a Vila de Mateiros, pertencendo 

ao município de Ponte Alta do Norte. Com a criação do estado do Tocantins em 1988, Ponte 

Alta do Norte passou a ser chamado de Ponte Alta do Tocantins4. 

Em 20 de fevereiro de 1991, Mateiros foi elevado à município pela Lei Estadual n. 251. 

Em 1992 seu limite territorial foi alterado pela Lei Estadual n. 498, de 21 de dezembro com o 

desmembrando do município de Ponte Alta do Tocantins. O distrito sede de Mateiros foi 

                                                
3 No mesmo dia de Mumbuca outras 11 Comunidades foram certificadas no Tocantins: A Comunidade 
Quilombola Projeto da Baviera no município de Aragominas; Comunidade Quilombola Córrego Fundo e 
Malhadinha no município de Brejinho de Nazaré; Comunidade Quilombola São José e Chapada da Natividade 
no município de Chapada da Natividade; Comunidade Quilombola Redenção no município de Natividade; 
Comunidade Quilombola São Joaquim e Laginha no município de Porto Alegre do Tocantins; Comunidade 
Quilombola Cocalinho no município de Santa Fé do Araguaia; Comunidade Quilombola Morro de São João no 
município de Santa Rosa do Tocantins e a Comunidade Quilombola do Prata no município de São Felix do 
Tocantins. 
4 Ponte Alta do Tocantins surgiu no fim do século XIX como um povoado da fazenda Mata Nova pertencente a 
famílias dos Mascarenhas à margem do Rio Ponte Alta. Começou com canoeiros, caçadores e pescadores em 
uma época em que a administração local se dava ainda por capitães e coronéis. No início do século XX, em 23 
de agosto de 1913 foi instalada a sede do Distrito, conforme a Lei nº 67 de maio de 1913. O seu crescimento se 
tornou distrito de Porto Nacional ficando conhecido como Ponte Alta do Norte devido a uma árvore caída entre a 
margem do rio que possibilitava atravessá-lo. Com a criação do Estado do Tocantins seu nome é mudado para 
Ponte Alta do Tocantins. Contudo, heranças históricas ainda persistem na região como formas assistencialistas 
que não tem repercutido efetivamente na autonomia de populações mais vulneráveis da região. Segundo a 
Assistência Social do Município a via para se desviar deste tipo de política está sendo pela implementação de 
programas para formação associações, conselhos, sindicatos e cooperativas, objetivando assim, estimular a luta 
por serviços coletivos enquanto direitos e não mais como benefícios (IBGE, 2016). 
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instalado em 1 de janeiro de 1993 (TOCANTINS, 2003). 

Em Mateiros, a 310 km de Palmas, segundo relatos de moradores, até 2001 não havia 

energia elétrica e a fraca infra-estrutura começou a mudar quando se iniciaram os 

investimentos do Governo do Estado. Pesquisas do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), a criação da Estação Ecológica Serra Geral do 

Tocantins e o Parque Estadual do Jalapão trouxeram visibilidade. Com o tempo Mateiros se 

torna base do turismo promovido por Ponte Alta e referência para turistas que pretendem 

conhecer cachoeiras, rios, dunas e fervedouros. 

A população do município de Mateiros, em 2010 era de 2.223 habitantes com estimativa 

para 2014 de 2.478. Sua área atual é de 9.681,657km2 e densidade demográfica de 0.23 

hab./km2 (IBGE, 2013). O município é formado por grandes extensões de terras que 

constituem as Áreas de Proteção Ambiental da região (ICMBIO, 2011), a Estação Ecológica 

Serra Geral, o Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba e o Parque Estadual do 

Jalapão. 
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Figura 3: Mapa da localização de Mateiros e do PEJ 

	
Fonte: IBGE (2013) 

 

Caracristi (2016) traça um panorama amplo sobre as condições político-sociais de 

Mateiros e que, por conseguinte, explica o contexto social em que Mumbuca está inserida. 

Um exemplo das contradições e dificuldades da região é analisado pela autora ao comentar o 

Índice de Desenvolvimento Humano de 0,607 divulgado pelo IBGE (2010). De acordo com 

este índice, Mateiros está entre os melhores municípios do Norte do país, porém este dado não 
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condiz com a situação em que maior parte da população de Mateiros e região se encontra.  

Embora tenham ocorrido investimentos iniciados nos anos 2000, os estímulos para o 

turismo e a propaganda do capim-dourado elevaram à melhoria da renda da população local. 

Contudo, não houveram mudanças significativas para o desenvolvimento regional. Para 

Caracristi (2016), a região é marcada pela desigualdade, com 81,5% de seus habitantes no 

nível de pobreza. A autora chama atenção para a colocação de Mateiros na lista de municípios 

com maior produção de soja no Tocantins, com 26,8 mil hectares. 

A influência de conchavos políticos no Jalapão é um exemplo do que tem mantido a 

precariedade de regiões em nome do poder. Políticas públicas têm sido pouco eficientes para 

levar a mudanças ínfimas da condição de vida de comunidades indígenas e quilombolas que 

tem se mantido estagnadas. Famílias ainda vivem da ajuda da assistência social do governo 

federal e a produção do artesanato ou do extrativismo do capim-dourado não chega a ser 

identificada em índices de produtividade (CARACRISTI, 2016). 

Dentre estas famílias está Mumbuca inserida duplamente, primeiro por estar dentro dos 

limites territoriais de Mateiros, e em segundo, inserida no Parque Estadual do Jalapão, este 

último, tem sido motivo de discussão quando o assunto é o território. 

 
Figura 4: Localização da Comunidade Mumbuca dentro do município de Mateiros 

	
Fonte: Associação Positiva de Brasília (apud SANTOS, 2014, p. 16) 
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Atualmente a microrregião leste de Tocantins possui três áreas protegidas (Anexo G): a 

APA do Jalapão e o Parque Estadual do Jalapão (PEJ), ambos estaduais, e a UC Serra Geral 

do Tocantins, de gestão federal. Em específico, o Parque Estadual do Jalapão (PEJ) é uma 

Unidade de Conservação (UC) do tipo integral, ou seja, a princípio onde Mumbuca está 

inserida não permite a presença humana.  

A discussão sobre a criação de parques como UC no Brasil, tem início na década de 

1970. Instituições governamentais e sociedade civil demarcavam limites entre populações 

humanas. Vale dizer que, em 1988, com o Art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da 

Constituição Federal, foi sancionado o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da 

Natureza (SNUC), mas mesmo assim persistiu a falta de regularização de categorias 

específicas, conforme os biomas e ocupação de seus territórios.  

Apenas em 2000, com a Lei nº. 9.985, de 18 de julho, foi consolidado o Sistema 

Nacional de Unidade de Conservação que a define como 

I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, 
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 
limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 
aplicam garantias adequadas de proteção; (BRASIL, 2000). 

 

O Art. 2º do SNUC, inciso VI, define doze tipos de UC, sendo a de proteção integral 

considerada para “[…] manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por 

interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais […] 

(BRASIL, 2000). Portanto, a Lei nº. 9.985/2000 regula e permite a criação do Parque 

Estadual do Jalapão (PEJ), criado pela Lei estadual nº 1.203/2001. 

A criação do PEJ é resultado de um contexto internacional iniciado na Conferência do 

Rio de Janeiro (ECO 92) onde foi levantado o conceito de Áreas de Desertificação  “[…] 

definido como sendo a degradação da terra nas zonas áridas, semiáridas e sub-úmidas 

resultantes de fatores diversos, tais como: as variações climáticas e as atividades humanas.” 

(TOCANTINS, 2003, p. 11). Esta definição resultou no ano de 1994, em Paris, na Convenção 

Mundial de Luta contra a Desertificação que, em 1997, estabelece as diretrizes para a Política 

Nacional de Controle da Desertificação (TOCANTINS, 2003). 

Embora o Parque Estadual do Jalapão não esteja sob a proteção da convenção de 1997, 
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legalmente, foi planejado como uma UC que tem objetivo de preservar os recursos naturais 

com apenas o aproveitamento indireto de seus benefícios. É um patrimônio ecológico com 

expressiva oferta de recursos hídricos, importante por sua biodiversidade com espécies raras e 

em extinção (TOCANTINS, 2003). 

Santos (2007, p. 41) investigou como se deu o processo de criação do PEJ e demonstra 

em sua pesquisa que, o Decreto federal nº 4.340/2002, Art. 5º, incisos 2º, que regulamentou 

os artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, não foram executados com eficiência. 

Segundo o Decreto: “No processo de consulta pública, o órgão executor competente deve 

indicar, de modo claro e em linguagem acessível, as implicações para a população residente 

no interior e no entorno da unidade proposta. ” (BRASIL, 2002). 

Segundo Santos (2007, p. 41), ao entrevistar uma pessoa que participou do 

planejamento do PEJ, obteve a informação de que foi criado “encima do mapa”. Desde esta 

época persiste uma tensão envolvendo o uso do território. Ainda em 2001, alguns meses 

depois da criação do mapa, equipes da Secretaria do Planejamento e Orçamento (Seplan), 

visitaram às comunidades para explicar os limites do parque, ou seja, depois da criação. Os 

representantes da secretaria foram recebidas com hostilidade e reivindicações para novos 

limites. Dentre os insatisfeitos com a criação do parque estava Mumbuca. 

Com a criação do PEJ, 34,3% da população de Mateiros está legalmente impossibilitada 

de exercer suas práticas rurais (TOCANTINS, 2003). Entretanto, mudar os limites do PEJ não 

constitui interesse do governo estadual, pois seriam consideradas áreas privadas e a 

NATURATINS não teria a mesma autoridade como órgão público. A escolha de UC levou à 

elaboração, em dezembro de 2003, do Plano de Manejo do Parque Estadual do Jalapão, 

publicado pela Secretaria do Planejamento e Orçamento (Seplan) e Instituto Natureza do 

Tocantins (NATURATINS) (TOCANTINS, 2003). Na publicação, é proposto revisar os 

limites da UC integral do PEJ.  

A criação e regulamentação do PEJ nos moldes atuais representam 
evidente incompatibilidade legal no que se refere à permanência destas 
comunidades no local. Por outro lado, sua retirada da área do Parque 
poderia desencadear impactos sociais e culturais ainda não mensurados e 
possivelmente negativos tanto para essas populações humanas quanto 
para adequada gestão da própria Unidade. (TOCANTINS, 2003, p. 161). 

 

A retração do limite sugerida no Plano de Manejo excluiria do PEJ dezoito 

comunidades quilombolas. No mapa abaixo a área de retração representada pela cor rosa-

claro, constam as dezoito comunidades, dentre elas Mumbuca, representada pelo número 05: 
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Figura 5: Mapa das comunidades quilombolas dentro dos limites do PEJ 

	
Fonte: Comunidades quilombolas na região do PEJ (TOCANTINS, 2003) 

 
 

Após o Decreto Federal 6.040 de 7 de fevereiro de 2007, seu Art. 3º Institui a Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e que 

considera no inciso II 

Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, social 
e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles utilizados de 
forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos 
indígenas e quilombolas, respectivamente [...] (BRASIL, 2007). 

 

Este decreto tornou possível, a publicação pela NATURATINS, da Portaria nº. 362, de 

31 de maio de 2007 (Anexo H), que regulamentou a criação de associações e o controle do 

cadastro de artesãos e extrativistas do capim-dourado com os seguintes critérios. 

Art. 1º. Proibir a coleta de capim dourado (Syngonanthus nitens) em todo o 
Estado do Tocantins. 
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§ 1º. Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as coletas realizadas por 
associados devidamente credenciados, das entidades comunitárias de 
artesãos e extrativistas residentes nos municípios do Estado do Tocantins. 
I – Caberá ao NATURATINS regulamentar a atividade e emitir carteiras de 
licenças para coleta aos associados das associações credenciadas. 
§ 2º. As associações de que trata o § 1º deste artigo, deverão repassar ao 
NATURATINS, anualmente, em período anterior ao estabelecido para a 
coleta, uma relação com o cadastro de todos os seus associados e coletores. 
§ 3º. A comercialização e o transporte do capim dourado in natura nos 
municípios do Estado do Tocantins, somente serão permitidos entre 
coletores cadastrados e as associações de artesãos e extrativistas 
devidamente registrados junto ao NATURATINS. 
Art. 2º. Fica estabelecido o período de 20 de Setembro a 30 de Novembro 
para realizar a coleta de capim dourado (Syngonanthus nitens), desde que as 
hastes estejam completamente secas e/ou maduras, em todo Estado. 
Art. 3º. A coleta do capim dourado (Syngonanthus nitens) só será permitida 
de forma seletiva ou falhada. 
§ 1º. Para fins desta Portaria considera-se coleta seletiva ou falhada a 
retirada do capim dourado deixando-se alguns exemplares intocados, numa 
relação de 5 (cinco) para 1 (um). 
§ 2º. No ato da coleta deverão ser retiradas as flores, onde se armazenam as 
sementes, e laçados ao solo, no mesmo local. (TOCANTINS, 2007). 

 
 

A portaria que regulariza e credencia a prática relacionada ao capim-dourado foi uma 

necessidade diante do crescimento acelerado de sua procura. Após esta regulamentação seus 

efeitos levaram à outras iniciativas promovidas por representantes de comunidades 

quilombolas para revisão das regras que tem sido obstáculo para exercerem suas práticas. Na 

busca por minimizar tensões entre comunidades e autoridades que fiscalizam a região, com a 

mediação do Ministério Público Federal (MPF), a partir de 2010, foi feito o registro de todas 

as atividades produtivas e o uso de recursos naturais dentro dos limites do território do PEJ. 

Permissões como: a agricultura de subsistência, criação de animais, extração de palha, 

madeira, frutos, folhas, cascas e raízes, pesca artesanal e captação de água para uso doméstico 

e pequena irrigação, coleta da seda do buriti e do capim-dourado para confecção de 

artesanato, além da queima controlada para atividades de agricultura foram regularizadas. 

Depois desta regulamentação, em 17 de setembro de 2016, foi assinado o Termo de 

compromisso com a NATURATINS e a Associação dos Artesãos e Extrativistas do Povoado 

de Mumbuca, que permitiu o uso sustentável da terra e dos recursos naturais no Parque 

Estadual do Jalapão (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2016). 

Conclui-se, neste capítulo, que do início do povoamento à regularização das práticas, 

ocorreram processos em que novas formas de poder foram se readequando sobre o território e 

as pessoas que vivem nele. Marcas expressas de uma herança colonial que persistem na 

atualidade. 
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No próximo capítulo é trabalhado o processo de circulação de mercadorias, dentre elas 

o artesanato, entre seus desafios de origem no mundo ocidental e de se fazer existir pelas 

mãos das artesãs. 
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CAPÍTULO 2 – O UNIVERSO DE SIGNIFICAÇÃO DO ARTESANATO E SUA RELAÇÃO 
ENTRE A ARTE E O DESIGN 

 

Este capítulo destaca o processo de produção estética em que está envolvido o 

conhecimento sobre o artesanato. É feita uma explanação sobre o artesanato como expressão 

da atividade humana, sua constituição a partir dos conceitos históricos da arte, do design e o 

processo de circulação e consumo como mercadoria no contexto global, nacional e local.  

 

2.1 O FAZER ARTESANAL 
 

É essencial considerar o viés que se entende o artesanato, como uma produção do 

conhecimento. Como aquilo que Morin (2008) diz sobre o conhecimento em sua esfera 

psíquica, como motor e projeção das relações e situações humanas que o levaram a existir. O 

fazer-artesanato é tornar algo inteligível, marcado pela subjetividade e afetividade.  

A habilidade de manusear coisas é algo que tem acompanhado a evolução dos 

hominídeos, mas não é uma exclusividade da espécie humana. Esta capacidade proporcionada 

pelos polegares opostos também pertence a outros animais como orangotango e chimpanzé 

adaptados à vida nas árvores, a manusear alimentos e a se comunicar por toques e gestos.  

As mãos são membros da expressão, que há 2,5 milhões de anos, o Australopithecus 

garhi (WHITE et al, 1999), hominídeo considerado o primeiro ancestral capaz de utilizar 

pedras lascadas e ossos para matar e destrinchar animais. No caminho evolutivo A. garhi tem 

sido considerado catalizador na evolução do Homo erectus, Homo habilis e há 

aproximadamente 200 mil anos, do Homo sapiens. O H. sapiens deu origem a nossa espécie 

sapiens sapiens considerada com habilidade suficiente para criar objetos complexos com as 

mãos (UNESP, 2016). 

São por estes caminhos que estudiosos do artesanato dizem que esta prática é inerente 

de nossa espécie (LIMA, 2011a), algo que se confunde com a história humana (CHITI,  2003) 

e que está relacionada a um tipo de criação, a capacidade de fazer coisas para sobrevivência. 

Vê-se que a criação de objetos com as mãos é uma das especialidades da paleontologia para 

entender o ser humano. A transformação de algo da natureza em objeto destinado para uso, 

seja esse algo encontrado (como uma pedra lascada) ou modificado (transformado em 

ferramenta), ao receber uma finalidade, é adaptado para ser um objeto definido e planejado. 

Contém em sua criação uma significação complexa, uma função mística, imaginada/prática, 
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resultado do intelecto, da presença e da ação humana com/sobre a natureza.  

A humanidade deixa suas marcas por meio da habilidade de criar, habitar, povoar, 

desenvolver objetos e assim fazer surgir o que ficou conhecido por artesanato. Foram muitas 

técnicas, muitas matérias primas e outros campos de significado e fruição que demarcaram 

contextos sociais e necessidades imediatas (LIMA, 2011a). Foi o processo de controle do 

fogo, da criação de ferramentas, da olaria e outras técnicas em que coexistiram experiências 

com as mãos gerando memórias de uma humanidade que sempre privilegiou a manipulação 

(FOCILLON, 2012). 

Numa visão ontogenética, o objeto transformado em ferramenta adquire independência 

de seu produtor, como uma vida biológica, com nascimento, crescimento, maturidade, 

declínio e morte, ou seja, adquire autonomia e valor (FUNARI, 1988). Estes são os indícios 

dos artefatos, resultado do trabalho humano, da materialização de objetos que possui uma 

história, um caminho a ser percorrido e experiências a serem descobertas. 

O processo de significação do que veio a ser chamado de artesanato, tem origem em 

uma palavra do século XII (RUGIU, 1998), proveniente da união de duas palavras latinas, 

ars: maneira de ser ou agir, conduta, habilidade; e actum: atividade, ação (FERREIRA, 

1999). Contudo, ars alude ser mais do que uma habilidade, pois corresponde ao termo grego 

tékhne que significa: uma forma de saber. A raíz, tek remete ao sentido ontológico de deixar 

aparecer, um modo de existir, ou seja, exsistir (Sair de, elevar-se); ex (preposição designa 

ponto de partida, para fora, movimento de dentro para fora); sistere 5  (apresentar-se, 

encontrar-se). Portanto, existir é ser/estar para fora, algo que remete ao sensível e ao fazer 

(HEIDEGGER, 2001). 

Para Heidegger (2001), téckhne é pensar a habilidade das mãos como uma expressão da 

relação do ser com o mundo. Para Paz (1991) é o princípio do sentir que faz da relação do 

“eu” com os outros um ato comunicativo. O artesanato, é o resultado desse processo, não 

somente como trabalho ou técnica, mas a partir do princípio da vida compartilhada com o 

outro. 

Na ontologia do ser e das coisas o humano se constrói imerso no mundo e suas 

referências. A formação do cérebro humano não se deu em algo fechado, mas em contato com 

o mundo na evolução do corpo e da cultura tendo o sentido como componente do pensamento. 

                                                
5 A tradução das palavras em latim deste parágrafo foram retiradas do dicionário de Ferreira (1999).	
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Pela prática o pensamento complementa aspectos biológico, psicológico, sociocultural, físico 

e semiótico (GEERTZ, 2001). 

Este esquema cognitivo formula o conceito de cultura cunhado por Edward Tylor no 

século XIX, que sintetizou aspectos da espiritualidade com os feitos realizados pelos 

humanos. Da palavra inglesa culture e de um modo ampliado para pensá-la pela pesquisa 

etnográfica, significa “[…] 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. 19). 

Milton Santos (2002, p. 64) logo considera cultura algo íntimo, expressivo da 

“autenticidade”, da “integridade” e da “liberdade” que se manifesta coletivamente na união 

das […] heranças do passado, modos de ser do presente e aspirações, isto é, o delineamento 

do futuro desejado […]” com “[…] relações profundas dos homens com o seu meio, sendo 

por isso o grande cimento que defende as sociedades locais, seminais e nacionais contra as 

ameaças ou dissolução de que podem ser vítimas.”  

O artesanato entendido como expressividade humana é uma construção em que a   

habilidade é significada por um processo de desenvolvimento entre culturas e formas 

diferentes de ser. Em diferentes épocas da história, entre deuses, pedras, políticas e sistema 

nervoso (GEERTZ, 2001), o trabalho com as mãos estava presente, fossem objetos pequenos 

ou grandes construções.  

A ontologia do saber-fazer, o corpo e mente se expressam como forma e unidade 

complexa, conectada ao mundo, às diferenças de se expressar e compreender-se, em uma 

estética do ser-mundo-corpo de uma razão sensível. Esta compreensão indissociada entre 

corpo e mente, modificada por uma racionalidade segregadora, à sensibilidade é depreciada 

por uma dialética clássica e excludente. 

Na antiguidade, não havia separações definidas entre arte e artesanato. De todo modo, 

existiam as “artes servis” que remetia a um trabalho inferior, exercido por pessoas 

consideradas inferiores, significado que seria herdado na Idade Média (OSBORNE, 1974).  

As definições entre arte ou artesanato ainda seriam criadas em outros tempos, com a 

especificidade dos trabalhos e do lócus de produção do conhecimento e representação de 

poder. 
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2.2 HIERARQUIA DE SABERES 

 

No ocidente, a herança da separação entre arte e artesanato tem iniciou entre os séculos 

VI ao XI em uma Europa fragmentada que se constituía pelo poder da cristandade, onde a 

atividade manual de um camponês remetia ao exercício e à fadiga, visto como penitência e 

ligação com o divino. Em meados do século XII essa mentalidade do labor (trabalho, 

sofrimento) ainda continua apesar da formação de feiras e futuras cidades que deram outras 

perspectivas para este ofício. 

Nestes locais de comércio, as atividades artesanais direcionaram novas necessidades. 

Também surgia um certo trabalhador que tem como “canteiro” não o campo, mas o espaço 

urbano, considerado na época “[…] grande fábrica do mundo inteiro, uma espécie de oficina 

do universo […]”  (REICHERSBERG apud LE GOFF, 2006, p. 83). Nas cidades o princípio 

do termo artesão foi moldado no ocidente, separado de outros meios de produção do 

conhecimento, ligado ao trabalho duro, braçal, que contribuia para obra do Criador, ou seja, o 

trabalho artesão era considerado uma imitação da natureza dada pela graça divina  

(CONCHES apud LE GOFF, 2006, p. 83).  

A origem latina do artesão está relacionada à palavra faber que tinha na Idade Média 

não somente o significado de trabalhador especialista como o serralheiro que manuseia o 

bronze ou o escultor que lapida o mármore, faber também era utilizado para explicar o 

trabalho do artífice e do artista. Do latim, a palavra fábrica significa a profissão do artífice; e 

fabricação, o ato (ou arte) de trabalhar ou ação do trabalho artístico (FERREIRA, 1999).  

A separação do artesanato da arte ocorreu não por características técnicas do trabalho, 

mas pela forma de produção e difusão do conhecimento. Ocorreu pela organização de grupos 

que detinham poder político, econômico e intelectual com destaque para a Igreja. Além dela, 

surge um outro, inicialmente desqualificadado que, com o tempo, alcança seu espaço:  o 

intelectual.  

O intelectual fez parte e resultou no desenvolvimento e crescimento das cidades 

medievais que tinham as letras para difundir o conhecimento racional e questionador. Eram 

artesãos do intelecto. Estes foram considerados os profissionais das Artes liberales que 

exerciam as atividades com o liber (substantivo: livro), a ferramenta que daria a dignidade ao 

homem liber (adjetivo: livre) (RUGIU, 1998). 

No currículo destes intelectuais o destaque estava para a física, mecânica e economia 



52 

 

(LE GOFF, 2006), áreas do conhecimento que prenunciavam a ascensão burguesa. O estudo 

das formas e do que era feito à mão não foi favorecido pelas disciplinas destes intelectuais 

que passariam a exercer suas atividades nas Universidades medievais (BONSIEPE, 2011). 

Esta foi uma separação entre o que se considerava “artes mecânicas” (artes servis) e “artes 

liberais” (cursus studiorum), tendo esta uma forma de lidar com o conhecimento destinado a 

se legitimar pela ciência. 

Segundo Rugiu (1998), um exemplo deste tipo de separação foi cunhado no século XIII, 

pelo frade Giovanni da Dinamarca, que separou artes mecânicas e artes liberais, entendendo 

que toda atividade artesanal era derivada do termo moechor, aris, do latim clássico: rebaixar, 

adulterar, depreciar. As artes liberais remetiam às disciplinas acadêmicas, do trivium 

(gramática, retórica e dialética) e quadrivium (aritmética, geometria, música e astronomia) 

(GARIN, 1976 apud RUGIU, 1998). Com esta separação os artesãos continuaram existindo 

como algo inferior.  

Nesta fase, entre os séculos XI ao XIII , vivia-se relações comerciais entre regiões da 

Europa que se organizavam estabelecendo rotas terrestres e marítimas para a Ásia, o que 

possibilitou o crescimento das cidades nas quais os trabalhos manuais se organizavam de 

modo a resguardarem seus interesses comerciais e políticos. A falta de uma representatividade 

política que os protegessem comercialmente os fizeram se organizar em associações que 

passaram a ser conhecidas como corporações de ofício (MARTINS, 2008). 

Dentro da oficina existia uma hierarquia rigorosa do conhecimento sobre determinado 

trabalho. Nas mais organizadas, os conhecidos como mestres do ofício, guardavam seus 

saberes mantendo aprendizes e artesãos sub sua tutela como uma forma de centralizar a 

atividade produtiva (MARTINS, 2008). As corporação estabeleciam relações entre diferentes 

regiões para preservarem seus segredos e controle da quantidade de mestres artesãos, que 

poderiam levar anos para ser aceito em uma corporação. Segundo Osborne (1974) ficaram 

conhecidos em Bruxelas os ourives, em Bruges os açougueiros, em Florença os boticários e 

comerciantes de especiarias.  

Nesta época, além do intelectual que demarcava seu espaço nas cidades, outro também 

buscava se estabelecer distante do ofício inferiorizado do trabalho à mão, este era o artista. 

Para se separar das “artes mecânicas”, houve um manifesto em Florença em 1404, com a 

publicação de Filipo Villani, autor historiador que exaltava a origem da cidade e a 

importância dos pintores, considerados tão capazes quanto outros das artes liberais, pois “[...] 

escreviam por meio da arte [...]” (BAZIN, 1989, p. 6-7). O autor explica que estes artistas 
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justificavam sua diferença por ser necessário terem que dominar diferentes áreas do 

conhecimento como a geometria, a aritmética e componentes do quadrivium. Neste caminho, 

a pintura no século XV alcança status de arte com o sentido de belas-artes. 

Insere-se nesta constituição segregadora da arte e do artesanato a confluência de 

interesses em que a criação artística fica reservada a uma parte da sociedade que se legitima 

economicamente, politicamente e esteticamente. Esta época é marcada pela formação dos 

primeiros países europeus e em consequência uma definição mais explícita entre Estado e 

Igreja. 

O conhecimento se fragmentava formando comunidades diferenciadas, estabelecendo 

diferentes relações com o conhecimento levando ao surgimento de disciplinas, áreas, 

especialidades e sistemas de referência isolados, consideradas em muitos casos espaços 

privados (FRÓES BURNHAM et al, 2012). 

A história do artesanato adentra à uma questão social específica do seu lugar de 

existência e permanência como criação e produção de conhecimento. A segmentação do 

conhecimento está envolvida numa produção de sentidos determinados por grupos que detiam 

o poder político, econômico e a própria produção do conhecimento que se autolegimava. 

Na delimitação de limites do conhecimento e da expressividade de uma estética que irá 

predominar no alto escalão social. O artista é integrado à vida cortesã e a atenção dada aos 

padrões de autolegitimação se torna primordial para uma elite que crescia a custas do 

comércio em outras regiões do mundo, na exploração de suas riquezas e populações 

escravizadas. A partir do século XV instaura-se um padrão de beleza aristocrática, 

autorreferente que cria o ideal ocidental de exuberância, magnificência e glória de reis, 

príncipes e alto clero. Palácios são edificados, jardins, museus, igrejas, recheados com 

músicas, poesias, pinturas, esculturas, ouro, prata e pedras preciosas que criam valores 

estéticos que sacralizavam o significado da arte. 

Esta estetização colonizadora de territórios e pessoas é resultante de um modelo 

eurocentrado que se instaurava como um novo padrão de poder mundial, que classificava 

populações e identidades chamados de índios, negros e mestiços (QUIJANO, 2005, p. 117). 

Aqueles que se auto intitulavam “brancos”, tiveram os escravizados africanos como seus 

explorados mais importantes, como peça chave do mercantilismo colonial (QUIJANO, 2005). 

Esta perspectiva eurocêntrica do conhecimento legitimou ideias e práticas entre 

superiores e inferiores, entre dominantes e dominados, que colocaram povos colonizados em 
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uma posição natural de inferioridade, assim como sua aparência, inteligência e expressividade 

(QUIJANO, 2005). 

Na história da América Latina instituiu-se padrões estéticos metropolitanos que 

controlavam a produção dos sentidos, o universo simbólico, padrões de expressão, a 

objetividade e subjetividade colocando-se como naturalmente superiores (QUIJANO, 2005). 

Este modelo de poder hegemônico, que pelo discurso de “descobrimento” expropria 

populações, ainda persiste intersubjetivamente, o que leva a consequências graves para 

compreensão de sua formação social e histórica. “Em outras palavras, como parte do novo 

padrão de poder mundial, a Europa também concentrou sob sua hegemonia o controle de 

todas as formas de controle da subjetividade, da cultura, e em especial do conhecimento, da 

produção do conhecimento.” (QUIJANO, 2005, p. 121). 

Estas considerações acerca de uma produção e difusão de um conhecimento e estética 

que se autoproclamam superiores, consiste em experiência significativa do artesanato. 

Evidencia-se que o tema da pesquisa reside em rever questões históricas que se mantém no 

dia a dia, principalmente em ex-colônias. Dentre estas regiões do mundo, considera-se que os 

efeitos desta colonização, explícitos e implícitos, ainda demarcam hierarquias entre pessoas e 

seus trabalhos resultados de sua expressividade.  

Sobre estas questões hierárquicas, na próxima subseção é demarcado o início de outras 

formas de padrões de poder, relações entre artesanato, arte e design que se articulam como 

resultados de um mercado industrial da contemporaneidade. São relacionados pontos 

significativos para compreensão de uma produção do conhecimento marcada pela 

hierarquização e circulação de mercadorias.   

 

2.3 O LUGAR DO ARTESANATO GLOBAL, ENTRE A ARTE E O DESIGN 
 

Na história dos objetos feitos à mão, o design foi marcado por estar entre o profano e o 

sagrado (PAZ, 1991). A arte herdou da religião o sentido de ser belo, sagrado e eterno. A arte 

era criada para ser vista com os olhos, para seduzir pela contemplação, como uma regra 

religiosa que proíbe tocar, enquanto o artesanato era colocado em um lugar menor, apenas 

com sentido prático, destinado ao trabalho, à função de fazer algo útil. O artesanato advinha 

de uma outra sensibilidade, excluída pela superioridade religiosa e estetizada da arte (PAZ, 

1991). 

Esta concepção de ideal artístico predominou até mesmo no início da industrialização 
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dos objetos no séc. XVIII. Na segunda metade do século XIX ocorrerem mudanças no mundo 

das artes a rediscutindo e abrindo espaços para o design e o artesanato repaginado. Artistas 

buscavam emancipar-se de preceitos religiosos, aristocráticos e burgueses. Era o início de 

uma era que se inscrevia em oposições para continuar existindo, entre o que é arte e o que é 

comercial, o que é cultural ou produto, puro, impuro ou autêntico (LIPOVESTSKY, 2014).  

Uma imersão estética-artística das massas era iniciada. Esta proximidade pensada pela 

indústria inaugurou a estetização do mercado de consumo. Uma arte que não pretendia buscar 

definições ou limites começava a entrar e a abrir novos espaços da indústria que estimula o 

consumo pela estética dos produtos. A beleza não era mais uma imposição, o objetivo era 

estar presente no estímulo nos diferentes tipos de objetos a serem consumidos 

(LIPOVESTSKY, 2014). 

O significado de arte começou a ser modificado com a revolução estética do fim do 

século XIX moderna que abriu espaço para o desenho contemporâneo na década de 1920 

(DENIS, 2000). Nascia o objeto de design, um outro ideal estético do desenho industrial 

voltado para a simplificação das formas, com o máximo de rendimento, elegante, resultante 

de uma equação matemática simples, bonito, discreto, conceitual, signo de uma função, sendo 

útil ou não (PAZ, 1991). 

O design provoca entre homens e máquinas a mutação das formas dos objetos de 

consumo. A palavra design não era muito comum na Inglaterra até início do século XIX, 

quando surgiam trabalhadores chamados de designers, responsáveis pela confecção de 

ornamentos da indústria têxtil, sendo uma etapa da divisão do trabalho que se iniciava 

(DENIS, 2000). O significado da palavra design de origem latina, designo: marcar, assinar, do 

verbo designar, representar ou desenhar (FERREIRA, 1999) passa a ter o sentido de projeto, 

intenção, arranjo ou estrutura, que abriria um novo campo da indústria global.  

Henry Douton, em uma empresa de cerâmica cria um estúdio de criação de peças que 

passa a ser copiado por outras indústrias, ou seja, o design construiu uma outra via de 

produção que mesclava a habilidade artesã e a indústria (MORAES, 1999). Nesta época é 

iniciado um movimento em Londres, primeiro liderado por John Ruskin, que era contrário a 

qualidade do que estava sendo feito pelas máquinas, que defendia um modelo artesanal 

semelhante ao medieval e a revalorização do trabalho manual (LIPOVETSKY, 2014). 

WillIam Morris, que também defendia o trabalho manual, a obra bem-feita, não aceitava 

os dogmas hierárquico da Grande Arte sobre as artes menores ao acreditar que todas deveriam 
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ser iguais elevando o artesão ao nível de artista, como também chama atenção dos artistas 

para o valor do trabalho artesanal (LIPOVETSKY, 2014). Morris lança o movimento 

chamado Arts and Crafts (Artes e Ofícios) como uma reação e discussão conceitual do lugar 

da arte para a produção industrial. Enquanto designers, Ruskin e Morris defendiam a volta 

dos ofícios manuais chamando atenção para criação de cunho pessoal, criativo, contrária a 

produção em massa (MORAES, 1999). 

O movimento tinha dois pontos que são relevantes para entender a visão que se tinha 

sobre o artesanato no contexto da produção industrial entre fim do século XIX e início do XX. 

Arts and Crafts era uma crítica à má qualidade dos produtos industriais que deveria se dedicar 

aos projetos, de certo modo, voltar à valores artesanais na produção para preservação da 

qualidade e autenticidade. Contudo, não houve interesse diante aos anseios que a novidade e o 

lucro da indústria proporcionava a seus proprietários (MORAES, 1999). Nas indústrias 

passou a ser mais vantajoso contratar o designer para projetar e supervisionar os produtos do 

que artesãos, o que levava à contratação de operários sem qualificação, fáceis de serem 

substituídos com a segmentação da produção (DENIS, 2000). 

Henry Cole sintetizaria o equilíbrio que daria ao design o esteio para se lançar no ramo 

da indústria. Defendia um equilíbrio entre arte e indústria. Cole era a expressão adequada do 

design à serviço da tecnologia industrial que passaria a fabricar os produtos do cotidiano das 

massas (LIPOVETSKY, 2014). 

A afirmação do design como um novo nicho do mercado trouxe separações. Uma 

divisão do que deveria ser a arte em duas denominações diferentes, arte pura e arte aplicada 

que passaram a ser chamadas de arte maior e arte menor , ou, belas artes  e artesanato. O 

momento tratava da valorização do design, que embora destacasse a importância do trabalho 

manual, estabeleceu a separação entre o que era o resultado de um designer do que era de um 

artesão. Mais uma vez é separado e considerado o que é superior do que é inferior. O 

artesanato  é negligenciado por sua natureza técnica e estética enquanto o produto do design 

era chamado de arte decorativa e industrial (MORAES, 1999). 

A relevância da produção industrial levaria a uma revolução. Esta via foi aberta pelo 

alemão Walter Goupius, que tinha o ideal de juntar arquitetos e artistas de vanguarda. Desta 

ideia é fundada em em 1919, na cidade de Weimar, a Staatlisches-Bauhaus. A Bauhaus é 

concebida como uma escola financiada pelo estado que integraria arquitetura, artesanato e 

arte, de onde sairiam ideias influentes para a o design moderno. Para pensar uma nova 

arquitetura, Goupius integrou a Academia de Belas-Artes e a Escola de Artes Aplicadas, 
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ambas de Weimar, acreditando na metáfora da obra de arte total, da qual o design seria a 

síntese de todas as artes e ofícios (CARMEL-ARTHUR, 2001). 

A produção de Bauhaus caminhou sobre a ideia de desfazer os conflitos entre as artes 

aplicadas e belas artes que levaria ao conceito de design moderno à aplicação das leis da 

Gestalt, em dimensões sociais, culturais, antropológicas e estéticas ensinadas em escolas de 

design até a atualidade (CARMEL-ARTHUR, 2001). A partir de 1922, a ideia de unir arte e 

artesanato de Bauhaus é deixada para efetivar a reprodução em série da arte (LIPOVETSKY, 

2014). 

Com o crescimento do partido nazista a escola é acusada de comunismo, em 1928 

Goupius deixa a direção e se muda para os Estados Unidos da América. Anos depois, 

industriais norte-americanos se reúnem na Associatian of Arts and Industries para fundar em 

Chicago uma escola de design, a New Bauhaus, que teve seu primeiro diretor Lászio Moholy-

Nag. Atualmente a escola é chamada de Insitute of Design de Chicago (LÔBO, 2011). 

No Brasil, de 1951 a 1953 funcionou em São Paulo o Instituto de Arte Contemporânea 

(IAC) com uma escola de desenho industrial que se voltava para a formação de designers. 

Somente em 1963, a profissionalização do design teve como marco a Escola Superior de 

Design Industrial (ESDI), no Rio de Janeiro. Ambas escolas se fundamentaram nas teorias do 

Institute of Design de Chicago (ETHEL, 2014). 

Com esta base teórica o design no Brasil se desenvolveu articulando arte 

contemporânea e funcional com forte tendência ao design internacional. Ainda nos anos 1970, 

a tendência industrial e tecnológica influenciada por designers estrangeiros permanece, com o 

início de uma outra perspectiva à brasileira nos anos 1980. Conceitos do multiculturalismo 

começam a ser incluídos no trabalho de designers que, em conjunto com organizações não 

governamentais e políticas públicas, passam a inserir em suas peças elementos de um 

artesanato nacional. Somente na década de 1990 que esta tendência se fortalece. 

Denis (2000) acredita que para o design ter iniciado como área profissional e do 

conhecimento industrial, teve que se separar da atividade manual, por ser caracterizado como 

o profissional capas de projetar produtos. Hoje, reconhece que há uma linha de designers que 

estão percebendo a importância da voltar à habilidade do fazer manual. De todo modo, este 

valor do fazer que tem designers renomados no Brasil, ainda é uma parcela pequena. 

Designers com capacidade de mixar diferentes características expressam o local e o 

global com referências múltiplas e diversas. Une a diversidade do consumo, da indústria, da 
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tradição e cultura contemporânea na criação de produtos para inspirar inovação, qualidade, 

moda e instigar o consumidor. Este conceito de artesanato aplicado ao design está reservado a 

camadas que alcançaram espaços privilegiados de produção, exposição como filtros/status do 

que é belo, bem feito e aceitável por um público selecionado. Peças de capim-dourado são 

expostas em lugares como estes, o que leva a um distanciamento entre artesã e artesanato que 

hierarquiza pessoas e sua expressividade.  

 

2.4 CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E CONSUMO 
 

Mesmo com a evolução tecnológica e produção industrial, o fazer à mão do artesanato 

em pequenas comunidades tem se destacado no mercado, para o bem ou para o mal (PAZ, 

1991). Esta constatação leva ao questionamento de Canclini (1983) sobre os possíveis efeitos 

da inclusão de uma cultura popular transformada em mercadoria. A mercantilização do 

artesanato também transforma a memória em mercadoria, em espetáculo exótico de uma 

situação de atraso. 

As mercadorias são também um processo cognitivo e cultural, não sendo somente 

coisas, mas culturalmente determinado tipo de coisa (KOPYTOFF, 2008). Baudrillard (2007, 

p. 15) diz que “Vivemos o tempo dos objetos”. O consumo gera a multiplicação de objetos e 

das necessidades de produzi-los. As pessoas se comunicam com os seus objetos de consumo, 

mostram quem são, por onde passaram e valorizam o que tem. 

A circulação das mercadorias marca uma nova era do capitalismo. Devido a este 

crescimento industrial e mecanização da produção, o artesanato ocupou um espaço limitado 

ao lado dos objetos industrializados de plástico feito por máquinas (LIPOVETSKY, 2014). 

No final do século XX a ampliação do capital adapta o artesanato toma forma e passa a ser 

destacado como objeto de valor cultural e patrimônio do mercado. 

Compreender a circulação das mercadorias industriais ajuda a entender como o mercado 

do artesanato tem se desenvolvido no mundo. Afinal, com sua inclusão, também passou a ser 

visto por seus consumidores como mais uma mercadoria. Assim, de objeto artesanal local e 

pouco comercializado de desconhecido passa a ser produto/mercadoria, vendido em diferentes 

partes do mundo. 

A existência de padrões culturais que imprimiram suas marcas e modelos faz crescer a 

criação de diferentes estilos, de diferentes lugares do mundo. A existência de um único centro 

de controle industrial não existe mais. Neste contexto nasce um novo gênero hominídeo, o 
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Homo aestheticus (FERRY, 1994), viciado em publicidade, em lojas que se parecem com 

galerias de arte, galerias que se parecem com lojas de presentes. Nesta coleção de objetos 

artesanato passa a ser considerado arte de consumo, em processos que borram limites a favor 

do mercado e circulação de mercadorias (LIPOVETSKY, 2014). 

Lipovetsky (2007) divide a evolução do consumo das mercadorias em três fases. Por 

volta dos anos de 1880 até a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) é iniciada a consolidação 

das fábricas e da produção, é o momento do design, como já foi comentado. São criadas 

marcas como a Coca-Cola, Kodak, Heinz, Quaker Oats, Campell Soup dentre outras milhares. 

É o acesso dos objetos padronizados e massificados, duráveis e não duráveis, que educava 

seus consumidores pelas vitrines de butiques e shoppings (LIPOVETSKY, 2007). 

A segunda fase coroa as grandes marcas e com ela o marketing e novidades para os 

consumidores. Em 1950 a sociedade de consumo já existia, e a produtividade devia ser 

sempre acelerada pela lógica da quantidade e distribuição em massa. Cria-se também a 

segmentação dos níveis dos produtos e com ela seus consumidores. Os princípios do gosto 

efêmero aliado com a lógica fordista cria o sistema da moda (LIPOVETSKY, 2007). 

A terceira fase é a que mais interessa para compreender o nicho que o artesanato de 

capim-dourado tem ocupado. A partir dos anos 1970, os modelos e estilos passam a ter 

destaque para um consumo individualista. O culto do bem-estar e produção massificada da 

fase anterior sofrem fissuras. O consumo de objetos massificados é substituído pela 

valorização do consumo individualizado. É iniciado o consumo criativo, emocional e 

desacelerado. É concebido o marketing sensorial que toca as raízes afetivas e nostálgicas que 

instigam os sentidos do consumidor (LIPOVETSKY, 2007). 

Lipovetsky (2007, p. 357) explica que os consumidores da terceira fase tem apetite 

estético. Nesta fase, é valorizada a estética do comum, de objetos com expressão popular de 

fotógrafos, artistas, artesãos e designers. É a democratização da experiência estética 

insensível aos modelos e padrões do que é considerado belo superior (LIPOVETSKY, 2007). 

Nesta terceira fase, é compreendido como o artesanato adaptado pelo design alcança mais 

rapidamente os mercados em nível nacional e internacional. 

 

2.5 ARTESANATO NO BRASIL 
 

No Brasil a discussão sobre é artesanato tem permeado a relação entre o fazer e o 

vender. A partir da década de 1970 Martins (1976) explica que, se o fazer tiver interesse 
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comercial, como mercadoria, deve ser considerado artesanato, se for feito por pura satisfação 

estética, é arte popular. Para o autor, estas separação e definição busca esclarecer o que é o 

objeto ao mesmo tempo que desfoca o seu sentido.  

Considera-se que o valor estético atribuído a um objeto é o resultado da ideia criativa e 

da habilidade de quem o faz,  não de uma instrumentalização técnica seguidora de normas 

fechadas que o define como objeto (MARTINS, 1976). Não se trata de seguir regras e 

seguimentar sentidos, mas de compreender o estilo, a particularidade, a originalidade do 

artesão que marca sua especificidade. 

Existem meios de compreender o artesanato e para isso necessita-se saber como é o 

tratamento dado ao material empregado. Os pontos levantados por Saul Martins foram 

importantes para se pensar o artesanato no Brasil, sob os quais o autor explica que:  para ser 

artesanato, necessita que exista  atividade manual em uma relação direta com a matéria-prima, 

podendo haver o uso de instrumentos simples, mas sem movimentos repetitivos comparado a 

algo mecânico; o objeto é resultado do intelecto do artesão, conforme padrão tradicional, sem 

produção em série; o valor está na forma atribuída ao objeto, não à sua redução como produto 

de comércio; o material utilizado deve estar disponível no ambiente, pego gratuitamente, 

extraído ou a partir de sobras; e por fim, deve ser uma atividade doméstica, caseira, entre 

família (MARTINS, 1976). 

Uma outra definição do que é artesanato é formada m 1996, durante o Seminário 

Internacional, Design sem fronteiras,  no Conselho Mundial de Artesanato (WWC), Eduardo 

Barroso Neto propôs que artesanato é “[...] toda atividade produtiva de objetos e artefatos 

realizados manualmente, ou com a utilização de meios tradicionais ou rudimentares, com 

habilidade, destreza, apuro técnico, engenho e arte.” (BARROSO NETO, s/d, p. 3). 

Para a Base Conceitual do Artesanato Brasileiro (2012), artesanato segue em parte o 

sentido atribuído anteriormente por Martins (1976), ao considerar o resultado de uma 

produção que transforma a matéria-prima podendo utilizar recursos limitados de máquinas ou 

ferramentas, de modo que o objeto represente atividade criativa, habilidade e valor cultural. 

A definição do que é artesanato está em construção, como como tem sido a definição do 

que é ser artesão. Na história do século XX do Brasil, a atividade artesanal foi regularizada 

em  1937 por Getúlio Vargas. Dez anos depois, em 1947, foi criada a Comissão Nacional de 

Folclore, destinada para estudar e fomentar o folclore brasileiro. Neste mesmo ano foi criado 

o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) para preservação “[…] o 
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conjunto de bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja do interesse 

público quer por sua vinculação a fatos memoráveis da História do Brasil, quer por seu 

excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico” (FGV, 2016, s/p). 

Em 1958, foi instalada a Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, vinculada ao Ministério 

da Educação e Cultura, quando o artesanato passou a ser objeto de estudo de antropólogos 

(MARTINS, 1976).  

A partir desta época o artesanato é visto com potencial comercial importante em regiões 

carentes. Deste modo, é solicitada pela Associação Brasileira de Artesãos a definição do que 

seria o profissional artesão. Como definição, o artesão passa a ser considerado um pequeno 

empreendedor (D’ÁVILA, 1983 apud MELLO; FROEHLICH, 2015). Para acrescentar, o 

Centro Nacional de Referência Cultural (CNRC) associado a designers demonstra o interesse 

de valorizar o artesanato enquanto objeto de cultura e identidade nacional para estimular o 

valor estético e empreendedor (MELLO; FROEHLICH, 2015). 

Em 1983 foi criado o Programa Sala do Artista Popular desenvolvido pelo Centro 

Nacional de Folclore e Cultura Popular, para pensar as práticas dos artesãos e constituir um 

espaço de divulgação e comercialização da arte popular como também para a qualidade das 

peças (BRASIL, 2016). Pelo Decreto n. 1.508 de 31 de maio de 1995 foi instituído o 

Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), com a finalidade de coordenar e desenvolver 

atividades que visem dar relevância ao artesão brasileiro, elevando o seu nível cultural, 

profissional, social e econômico  (BRASIL, 1995). 

Neste contexto é promovido movimento de valorização do mercado do artesanato em 

que o capim-dourado se tornou integrante, com o Programa SEBRAE de Artesanato, em 

1998. A missão desse programa é de inserir o artesanato brasileiro no mercado competitivo, 

como havia fazendo a alguns anos. A produção deve ter o perfil de pequena empresa, com 

estratégias de cadeias produtivas para geração de renda em comunidades, promover a 

melhoria da qualidade de vida (SEBRAE, 2004). 

Para o SEBRAE (2010), artesanato é a categoria de um produto, como: arte popular, 

trabalhos manuais, produtos alimentícios, produtos semi-industriais e industriais 

“industrianato/souvenir”, artesanato indígena, artesanato tradicional, artesanato de referência 

cultural, artesanato conceitual. Voltado para inclusão do produto para o mercado, a variação 

da qualidade de cada separação multiplica a quantidade do que será vendido. 
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O SEBRAE promove a  inclusão do artesanato como produto para o mercado e para isso 

são necessárias estratégias. De início são feitos estudos e pesquisas para desenvolver uma 

inicial prospecção e sistematização do que será produzido. É feita identificação e resgate dos 

valores locais, com profissionais que reconheçam a potencialidade do produto. Pesquisam a 

oferta e demanda, como critério para intervenções de melhoria dos produtos, avalia a gestão e 

as estratégia para obtenção de resultados que sejam positivos para a venda. Estas ações são 

planejadas para promover mudanças, ou seja, inovar para otimizar produtos em função das 

demandas do mercado. Se preciso, são feitas intervenções com oficinas de design para 

melhoria dos produtos (SEBRAE, 2010). 

Com o SEBRAE ocorre a projeção e organização do trabalho artesão. São definidas 

ações como: Atividades de capacitação com enfoque teórico em que são ministradas palestras, 

cursos, seminários, workshops; Oficinas com enfoque prático para capacitação do artesão; 

Estudo de mercado de atuação para conhecerem o local onde o produto do artesão é 

comercializado com frequência; Organizadas feira de negócios, eventos que visam a 

comercialização de produtos artesanais e; Planejamento de empresas artesanais, legalmente 

constituídas, que têm como objetivo a produção artesanal  (SEBRAE, 2004, s/p). 

Neste processo, a base estratégica de branding é aplicada para significação comercial do 

artesanato como também do artesão. É pensado como a elaboração de um novo produto para o 

mercado. Cria-se por meio de estratégias de gestão, um produto com conceito rico em 

sentidos que conquiste o consumidor. Dentre os métodos estão workshops, reuniões de 

imersão com os gestores e pessoas que promoverão e subsidiarão o novo produto (WYSE, 

2016). É criado entáo um outro produto/artesanato, com nome e forma que estrategicamente 

utiliza o saber histórico local como motivo para sua valorização. 

A projeção do SEBRAE volta-se para uma atualização do artesanato integrado ao 

mercado, incluído no modelo de produção e consumo, motivo que gera tensão e debate sobre 

esse assunto, sobretudo, quando é incluído a qualquer custo, projetado, adaptado e submetido 

à mudanças. Keller (2014, p. 326) explica que neste contexto, o “[…] artesanato é um 

fenômeno sociocultural e econômico presente na sociedade contemporânea.” Constata-se que 

a crescente mundialização do capital (CHESNAIS, 1996; HARVEY, 2014) altera o sentido 

dado ao objeto, que passa a ser segmentado entre vários estilos e características, planejado 

para o mercado.  

Exemplos do que ocorre com o mercado global, tem sido exemplo da ampliação das 

vendas do artesanato de capim-dourado. Para Harvey (2008), este modo de fazer e vender 
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produtos atualmente é destacada pela aceleração do consumo, provoca mudanças expressivas 

na sociedade e com o artesanato não tem sido diferente. Para o autor a “[...] estética triunfou 

sobre a ética como foco primário de preocupação intelectual e social, as imagens dominaram 

as narrativas, a efemeridade e a fragmentação assumiram precedência sobre verdades 

eternas.” (HARVEY, 2008, p. 293).  

É o hedonismo personalizado pela constante renovação. Mesmo para aqueles grupos 

que saem de uma lógica uniforme e controlada como Mumbuca, ao se integrarem ao modelo 

de produção do consumo ampliado, rapidamente aprendem novas práticas. O passado e a 

tradição são reconfigurados, dando outro valor para a vida simples e local (LIPOVETSKY, 

1989). Populações tradicionais têm vivenciado estas mesmas experiências, incluídos na 

produção e mercantilização de saberes. 

Na estetização e produção do conhecimento surgem novas formas de pensar os objetos 

de consumo, assim como tem sido a história recente do artesanato de capim-dourado. O 

artesanato é colocado como categoria desses objetos, ressignificado com a cultura 

mundializada (ORTIZ, 2007). Na difusão dessa mercadoria/artesanato ocorrem mudanças 

com apelo estético para impulsão de sua produção. E como foi dito, a natureza do objeto é 

alterada impregnada de diferentes referências.  

Para Scrase (2003), o comércio de artesanato promove uma globalização dos ofícios 

artesanais.  É uma experiência em que o consumidor quer se sentir comprando algo autêntico, 

de algum lugar do mundo. O comércio faz com que o consumidor sinta e se conecte com a 

origem tradicional do objeto, tendo uma parte de onde veio. Com destaque para países com 

ausência de políticas de valorização do trabalho artesanal, a prática tem sido marginalizada, 

explorados para o capricho dos consumidores que querem ver pelas vitrines aquilo que é 

exótico, enquanto o artesão busca fugir do desemprego e da pobreza (SCRASE, 2003). 

A corrida pela participação e, de certo modo, se sentir incluído pelo mercado tem feito 

com que a indústria simule produtos artesanais de origem desconhecida.  Scrase (2003) atribui 

o nome de “globalização dos ofícios artesanais”. Por exemplo, os saris com desenhos 

indianos, vendidos nos supermercados do ocidente e em lojas de tecidos promocionais. Estes 

tem sido produzidos em grande escala nas fábricas chinesas, a fazendo uma “bricolagem” 

artesanal. Com diferentes padrões, ele não tem a essência, se tornando um simulacro, sem 

autenticidade. 

Quijano (2010) ajuda compreender estas relações comerciais que, desde a modernidade 
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europeia, invisibilizaram esteticamente aqueles que não tinham autonomia no processo 

produtivo. Essa exclusão fundamentou a exploração e circulação das mercadorias que hoje 

tem se alimentado de modelos globalizados, tendo artesãos e artesãs que se equilibrarem entre 

formas tradicionais, fixas e novas (SCRASE, 2003, p. 459). 

 
2.6 O CAPIM-DOURADO NO JALAPÃO  

 

Sobre o capim-dourado, os primeiros passos no meio empresarial foram planejados por 

representantes do governo e designers e do comércio. As primeiras experiências registradas 

de projeção do artesanato de capim-dourado no comércio fora da região do Jalapão foi 

promovida pela prefeitura de Mateiros. O artesanato foi levado para Palmas, em 1993, na 

segunda edição da Feira de Folclore, Comidas Típicas e Artesanato do Estado do Tocantins 

(Fecoarte) (MILHOMEM, 2006, PEREIRA, 2012, ANJOS, 2015). 

Alguns anos depois, com programas de incentivo ao artesanato, em 1997 (A CASA, 

2011), com a Secretaria de Cultura do Tocantins (Secult/TO) do governo do Estado do 

Tocantins, são dados os primeiros passos para o aperfeiçoamento das peças. Como Estado 

mais novo da federação, o artesanato foi importante para o discurso do governo que o 

transforma em símbolo de beleza, tradição, cultura, história e identidade. 

Nessa empreitada, o governador Siqueira Campos6 fez parte desta produção cultural dos 

primeiros anos do artesanato de capim-dourado. No período, o governo do estado investiu na 

afirmação da comunidade Mumbuca como nome de relevância para a diversidade dos povos 

que habitam o Tocantins. O artesanato passou a ser conhecido como uma referência do 

Estado, juntamente com as comunidades indígenas, outros quilombos e imigrantes das 

diferentes federações (MILHOMEM, 2006; FREDRYCH, 2009; ANJOS, 2015; 

CARATRISTI, 2016).  

Uma das medidas adotadas pelo governo de Siqueira Campos foi financiar o primeiro 

contato da comunidade com o artesão e designer Renato Imbroizi, no ano de 1997, a convite 

da Secretaria de Cultura do Tocantins (Secult/TO) e SEBRAE (A CASA, 2011). No vídeo 

divulgado pelo site “A Casa – Museu do objeto brasileiro”, publicado em 2012, o designer 

relata as primeiras experiências com Mumbuca. Demonstra desconhecimento sobre o 

artesanato até chegar em Mateiros, quando inicia sua primeira oficina com nove artesãs. 

                                                
6 Na década de 1990 Siqueira Campos é eleito em 1994, renuncia em abril de 1998, se candidata nas eleições do 
mesmo ano, assume em janeiro de 1999 e fica no governo até final de 2002. 
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Diante das poucas peças que conseguiu conhecer, estavam chapéus e algumas outras menores. 

No período de 1997 à 2001 foram várias viagens de Imbroisi para realização de 

oficinas. Durante este tempos foram diversas experiências que as artesãs tiveram com outros 

designers. Em 2011, Imbroizi volta à Mumbuca e observa que o uso da linha dourada e outros 

materiais que considera de baixa qualidade não condizem com o artesanato que havia 

projetado inicialmente. Para o designer, que se considera um dos responsáveis pela 

valorização estética e comercial das peça, a linha dourado não agrega valor. Entende que, por 

conterem as mesmas características, são materiais que se competem, não tendo um bom 

resultado final (A CASA, 2011). 

O artesanato que estava sendo construído como uma expressão identitária pelo governo 

do Estado passou a ser peça decorativa em prédios públicos como secretarias, autarquias, 

fundações e palácio do governo (Anexo I). Desde este início, a cada governo são criados 

presentes ornados com o artesanato como lembrança do Estado para chefes de estado e líderes 

políticos no Brasil e no exterior. 

Ocorreu o que Hobsbawm e Ranger (2012) chamam de invenção da tradição. O capim-

dourado é transformado em símbolo cultural criado para valorizar o estado do Tocantins. O 

foco de interesse do governo era de relacionar as famílias que formaram a Comunidade 

Mumbuca, antes não conhecida, em patrimônio do estado. Neste processo são forjadas 

versões de uma história oral, passada entre gerações, as tornando oficiais e difíceis de serem 

reescritas ou questionadas, a não ser para legitimar o interesse de seus criadores.  

O destaque do artesanato como uma arte original da região do Tocantins é exemplo do. 

Estes símbolos da cultura ou de algo criado para valorização de um determinado local são 

invenções criadas por governos de diferentes épocas da história ocidental moderna. O 

exemplo de Mumbuca pode ser consultado em publicações iniciais realizadas pelo governo do 

Tocantins, em que o foco de interesse, destacado na escrita, é a relação das famílias da 

Comunidade com a prática do artesanato.  

Em uma Comunidade onde a história é transmitida entre gerações pela oralidade, a sua 

sistematização pela escrita, feita pelo interesse de outros, neste caso, pelo governo do Estado, 

forjou uma parcela da história de Mumbuca, ao tempo que legitima a tradição inventada. 

Versões oficiais como estas são difíceis de serem reescritas ou questionadas, a não ser aquelas 

que legitimem o interesse de seus criadores.  

A valorização do artesanato de capim-dourado pelo governo do Estado é reforçada em 
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2009 pela Lei n. 2.106 de 14 de julho, como bem de valor cultural e Patrimônio Histórico do 

Estado do Tocantins (Anexo J)7. A medida adotada pelo Estado criado na Constituinte de 

1988, é de consolidar uma tradição local com base nos costumes dos povos que o ocupa. O 

artesanato é transformado em uma história que o próprio Estado se responsabilizou em 

escrever. Transformar o artesanato em tradição e ao mesmo tempo garoto propaganda do 

Estado do Tocantins torna-o objeto de valor e de consumo. 

Para proteção do capim-dourado e da prática do artesanato, a Associação dos Artesãos 

em Capim-Dourado da Região do Jalapão (AREJA) criada em 2008, requereu, em 18 de maio 

de 2009, a Indicação Geográfica (IG) (nº 200902) do artesanato da Região do Jalapão do 

Estado do Tocantins8, a primeira no Brasil concedida para um artesanato. Com apoio da 

Fundação Cultural do Tocantins (FCT), esta proposta que partiu da Primeira Dama na época, 

Dulce Miranda, esposa de Marcelo Miranda. Em 30 de agosto de 2011, é publicada o registro 

do selo de Indicação de Procedência (IP) da Região do Jalapão do Tocantins (Anexo K) para 

artesanato de capim-dourado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) 

(BELAS, 2012).  

A Indicação Geográfica (IG) traz vantagens para o artesanato, visto como produto de 

mercado em nível local, nacional e internacional. Na esfera local, a IG compreende as cidades 

de Santa Tereza, Rio Sono, Lizarda, São Felix, Mateiros, Ponte Alta, Lagoa do Tocantins e 

Novo Acordo. Garante a representatividade das pessoas, como também incentiva novos 

sujeitos partícipes a produzirem o artesanato e a preservarem o ambiente e a cultura local. A 

escola destas cidades teve como critério o nível de incidência de capim-dourado e artesãs, 

contudo, nem todos correspondem, como exemplo Rio Sono, cidade que tem o capim mas não 

tem artesãos e Santa Tereza, que tem artesãos, mas não tem capim (BELAS, 2012). 

Em nível nacional, é um incentivo à política de Estado e órgãos que promoveram a IG, 

mediante uma política de proteção entre produtores de artesanato e consumidores. No âmbito 

internacional, atribui visibilidade à prática de costura do artesanato no Jalapão, perante 

                                                
7 No mês de publicação da lei Tocantins estava sem governador, Marcelo Miranda e vice-governador, Paulo 
Sidnei Antunes, devido a cassação dos mantados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder nas 
eleições de 2008. O tribunal decidiu que seriam realizadas novas eleições indiretas e enquanto não concretizada 
foi dado posse imediata ao Presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Carlos Henrique Gaguim. 
8  Para formalização do pedido foi necessário “[…] 8 meses, tempo este que consideramos recorde de 
mobilização, levando em consideração que o projeto IG Jalapão envolveu em números: 464 artesãos, 9 
associações, 8 municípios, uma área de 34.000 km2, com distância total entre os municípios de 959km, dos quais 
apenas 226 km de estradas asfaltadas.” (BELAS, 2012,  p. 159). 
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organizações internacionais reguladoras como Organização Mundial de Comércio (OMC) o  

Sistema de Denominação de Origem Protegida (DOP) e a Indicação Geográfica Protegida 

(IGP) da Comunidade Europeia (BELAS, 2012). 

A expansão das vendas do artesanato em uma região com poucos recursos econômicos 

transformou essa prática em esperança de dias melhores para muitas famílias das 

Comunidades do Jalapão. O artesanato das artesãs de Mumbuca é transformado em uma 

projeção de tripla função, 1) projeta o nome do Tocantins, 2) projeta o nome do Jalapão, 3) é 

projetado como produto/design em nível nacional e internacional. 

As questões abordadas neste capítulo envolvem significados do artesanato, do fazer à 

mão aos enfrentamentos como expressão de um saber que se insere ou é inserido como 

mercadoria no comércio global, elencando questões que são relevantes para entendimento do 

artesanato como produção estética do conhecimento. Para análise desta abordagem, no 

próximo capítulo serão elencadas referências que deram suporte para a análise da observação 

e entrevistas com as artesãs. 
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CAPÍTULO 3 - REFERENCIAL PARA ANÁLISE COGNITIVA DO ARTESANATO 
 

Neste capítulo é exposto o delineamento teórico que fundamenta a Análise Cognitiva e 

de que forma pode contribuir para compreensão, por diferentes ângulos, do complexo saber-

fazer que levou à formação do artesanato capim-dourado.  

Se desejássemos contextualizar o que se tem pensado sobre análise cognitiva na Bahia, 

possivelmente o viés teórico tenha tido início na Faculdade de Educação da UFBA, em 1982, 

com a formação da primeira linha de pesquisa com o nome Currículo: Essência e Contexto. 

Este grupo, oito anos depois, formou o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Currículo, 

Ciência e Tecnologia (Nepec). Os resultados revelavam que o conhecimento ensinado nas 

escolas era menos interessante que os apreendidos no cotidiano fora da escola, o que levou à 

investigações sobre o tema e criação de uma rede entre grupos de pesquisa em 1997: a Rede 

Cooperativa de Pesquisa e Intervenção em (In)formação, Currículo e Trabalho (REDPECT), 

que tinha dentre seus objetivos os processos de produção e socialização dos conhecimentos. 

(FRÓES BURNHAM et al., 2012). 

Na busca em saber qual campo seria amplo o suficiente para dar conta do viés das 

pesquisas que eram desenvolvidas, foi organizado a Rede Interativa de Pesquisa e Pós-

Graduação em Conhecimento e Sociedade (RICS). Gerou-se portanto a preocupação com a 

tradução e difusão do conhecimento e as discussões entre grupos de pesquisas de diferentes 

áreas, que resultou no Doutorado Multi-Institucional e Multidisciplinar em Difusão do 

Conhecimento (DMMDC). A união dos trabalhos constituiu o grupo de pesquisa chamado, 

CAOS, Conhecimento: Análise Cognitiva, Ontologias e Socialização que neste caminho 

várias pesquisas firmaram um dos objetivos da Análise Cognitiva, o compromisso da 

socialização do conhecimento entre diferentes grupos, principalmente tornar acessível o 

conhecimento científico para o(a) cidadão(ã) comum (FRÓES BURNHAM et al., 2012). 

A Análise Cognitiva tem como seus pressupostos o pensamento complexo e a 

abordagem multirreferencial. Segundo Lage (2014), o termo multirreferencial foi utilizado 

pelo filósofo norueguês Arne Naess (1958), quando elaborou uma sistematização ético-

político segundo o pensamento de Mahatma Gandhi para resolução de conflitos. Foi um 

trabalho detalhado de explicitação e distinção que prenunciava a análise multirreferencial de 

Ardoino. 

Maturana (2001) explica que a cognição não é uma novidade para os meios científicos, 
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no entanto, sua presença pela perspectiva autopoiética é algo recente. Ao considerar que a 

ciência é um domínio cognitivo, vivemos e criamos sobre o mundo a partir do 

desenvolvimento de nossas experiências, interesses, ambições, aspirações, fantasias, desejos e 

pela capacidade de nos emocionar. A ciência é realizável a partir da coerência, condição de 

existência do próprio ser que possibilita o caminho da auto-organização (MATURANA, 

2001).  

Varela (1996, p. 9 apud FRÓES BURNHAM et al., 2012 p. 81) define a ciência 

cognitiva como “[…] análise cientifica (pós-)moderna da mente e do conhecimento em todas 

as suas dimensões […]” e que em cada período da história existiram práticas cotidianas e suas 

linguagens imaginárias, sendo a ciência uma dessas práticas sociais. 

Para Morin (2006), desde o século XVII, o pensamento ocidental viveu o império da 

disjunção, redução que se baseou em paradigmas simplificadores que buscavam a verdade e a 

clareza das coisas. Para o autor, o pensamento complexo abre possibilidades de rompimento 

ao admitir diferentes saberes, como também, é o método que desafia o diálogo de saberes 

segregados pela disciplinarização do conhecimento. 

Para a Análise Cognitiva, a problematização da produção do conhecimento é um meio 

de saber lidar com paradigmas científicos, questioná-los e criar outros novos. O pensamento 

complexo é uma forma de ver a multiplicidade que associadas reconhecem a incompletude 

dos saberes na busca do diálogo e suas contradições (MORIN, 2006). 

É compreendida pela Análise Cognitiva que a complexidade do pensamento é como um 

tecido heterogêneo de paradoxos múltiplos vivenciada por “[…] ações, interações, retroações, 

determinações, acasos que constituem nosso mundo fenomênico.” (MORIN, 2006, p. 13) 

Sendo assim, a complexidade traz a necessidade da multidimensionalidade de análises, como 

também da solidariedade, ou seja, “[…] operar a rotação da parte ao todo, do todo à parte, do 

molecular ao molar, do molar ao molecular, do objetivo ao sujeito, do sujeito ao objeto.” 

(MORIN, 2001, p. 433). 

Outro ponto de referência para a Análise Cognitiva está o teórico Ardoino (1998), que 

contribui para compreensão complexa do artesanato em questão, como um método teórico, 

metodológico que considera a complexidade das práticas sociais como uma leitura plural dos 

objetos, sob diferentes pontos de vista. 

A Análise Cognitiva trata do entrelaçamento de múltiplas e complexas dimensões como 

o da formação humana, ainda que sem a pretensão de esgotar suas possibilidades de leitura 
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que requer um diálogo com bases multirreferenciais, pois todo conhecimento ou mesmo sua 

percepção é uma tradução e reconstrução interpretada pelo pensamento. Como afirma Morin e 

Kern (2002), toda realidade depende da interpretação de seus sistemas interdependentes de 

interpretação. 

O analista cognitivo lida com as interações entre diferentes matrizes do conhecimento. 

Ter à frente uma diversidade de saberes exige esforço e fôlego contínuos que estão na busca 

de emergências de memórias e vivências que constituem os sujeitos envolvidos. Fazer isso 

requer uma outra dinâmica e atuação, de um pesquisador com a ousadia em sua ação, ouseja:  

[…] o analista cognitivo se constitui híbrido e aberto ao conhecimento, 
focado em seu meio de atuação profissional e político. Ele não se configura 
como um tipo de especialista que sabe apenas de sua área técnica. […] O 
analista está diante de uma dinâmica que requisita algo além do saber 
acumulado em sua área de ação. Requisita a ousadia e a invenção, a criação 
e a consistência de seus operadores metodológicos que deem conta das 
emergências e produzam aumento e potencialidades. (GALEFFI; 
MODESTO; SOUZA,  2011, s/p). 

 

Para Análise Cognitiva, o estudo de como se processa artesanato de capim-dourado 

requer não somente uma observação restrita ao objeto, mas também às pessoas que o fazem 

na produção de técnicas que se alinharam para sua projeção. Foi necessário um caminho 

teórico que compreendesse sua significação e que desse conta de sua pluralidade.  

 

3.1 UMA ANÁLISE DO ARTESANATO 
 

A Análise Cognitiva do artesanato de capim-dourado considerou o viés ontológico-

axiológico-ambiental levou em consideração as representatividades dos saberes e práticas que 

dão o lastro referencial das artesãs. Considerando uma bricolagem entre saberes, foram 

consideradas as experiências e referências internas e externas a Mumbuca. Diante desta 

multiplicidade, para análise cognitiva da dimensão estética apresentada pelas artesãs. 

De início é necessário que, além das referências do passado do artesanato, também se 

considere que o saber que hoje o envolve advém de um conjunto de diferentes fontes que o 

projetaram  para o mercado, comentadas no capítulo anterior. A dimensão estética que produz 

este conhecimento tem apreendido fragmentos da construção entre grupos que possuem 

diferentes formas de dominação,  intercâmbio, criação e coordenação do conhecimento, 

chamadas por Fransman (1994 apud FRÓES BURNHAM et., 2012, p. 63) de comunidade de 
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prática.  

Comunidades de práticas são considerados grupos de pessoas engajadas 
na mesma prática, comunicando-se regularmente entre si acerca de suas 
atividades […] movidos por uma mesma paixão desenvolvendo 
capacidades nesta prática específica (WENGER; LAVE 1990). 
Certamente os membros de uma comunidade de prática beneficiam-se de 
uma base de conhecimento comum e podem, portanto, fácil e 
rapidamente transferir conhecimento tácito entre si. (CRÉPLET et al., 
2001 apud FRÓES BURNHAM et., 2012, p. 63). 

 

A comunidade cognitiva de prática é explicada pelo modo como lidam com o 

conhecimento. O grupo de artesãs é o exemplo de uma comunidade cognitiva de prática, com 

foco no saber-fazer a partir de suas histórias de aprendizagem entre gerações, com vivências e 

experiências de produção do conhecimento acerca do artesanato.  

Para entender comunidades de prática, é necessário levantar para discussão o 

conhecimento tácito. Segundo Polanyi (1958) o conhecimento tácito é a base para todo 

conhecimento. O autor faz jus ao significado da palavra tácito, de origem latina – tacitus – 

que faz referência aquilo que é guardado silenciosamente, não expresso, discreto e oculto 

(FERREIRA, 1999). O conhecimento tácito é complexo e não articulável em palavras. Ele é a 

substância interiorizada que está antes do que se entende como um conhecimento definido. 

Trata-se de algo de longa data, que faz parte do cotidiano, de um aprendizado pessoal inerente 

e incapaz de distinguir ou separá-lo entre indivíduos ou grupos. Ao mesmo tempo, o tácito é 

fundamental e base para o conhecimento explícito. 

O explícito é o expressado articuladamente, sistematizado e organizado literalmente. O 

conhecimento explícito é expresso em linguagem, é previamente definido e elaborado. Para 

existir torná-lo inteligível e estabilizá-lo, é necessário um potencial que advém do 

conhecimento tácito. O explícito é o tácito interpretado e compreendido. No cotidiano, o que 

existem são inter-relações e produção entre o conhecimento tácito e explícito  (POLANYI, 

1958). Com esta distinção entre tácito e explícito foram traçadas relações com uma 

perspectiva que busca transgredir a visão que se tem sobre o saber-fazer do artesanato de 

capim-dourado em Mumbuca e a rede de referências que tem se comunicado. 
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3.2 DIMENSÃO COGNITIVA DA PRÁTICA DO ARTESANATO 

 

A relação do saber-fazer e o território está imbricada em um complexo de sentidos e 

valores atribuídos pelas artesãs. Portanto, complementa-se à análise cognitiva a contribuição 

de autoras e autores que, considerada a relevância das relações em que estão envolvidas 

práticas, memórias entre saberes que se hibridizam, em redes de significação e processos 

interculturais de vivências relacionadas ao ambiente em que estão inseridas e que tem sua 

relevância a compreensão de um saber incorporado.  

Segundo Diegues (2000, p. 30) deve-se considerar as práticas como algo integrado ao 

convívio com o meio. Os saberes tradicionais podem contribuir para a manutenção da 

biodiversidade dos ecossistemas. O lugar é um lócus de referências para uma dimensão 

estética da análise cognitiva. 

Para Castro (1998, p. 5), “O território é o espaço sobre o qual um certo grupo garante 

aos seus membros direitos estáveis de acesso, de uso e de controle sobre os recursos e sua 

disponibilidade no tempo.” O estudo dos povos considerados tradicionais tem uma 

perspectiva interdisciplinar, constrói interfaces entre as ciências sociais e da natureza, com 

destaque para o ecossistema e biodiversidade. De certo modo, integrados ao mundo moderno, 

esses povos têm vivenciado problemas ambientais marcados por contínuas mudanças. Isso 

tem a ver com a relação de poder em que o homem transforma, privatiza e explora seus 

recursos naturais, o que interfere na prática e sobrevivência desses grupos humanos.  

Saberes tem sobrevivido entre gerações, tem se desenvolvido entre conceitos 

ideológicos e políticos marcados por fortes traços de preconceito e estranhamento entre 

diferentes grupos (CASTRO, 1998). É uma adaptação de alta complexidade graças aos 

saberes acumulados sobre o território e à capacidade de utilizá-los de diferentes formas, uma 

inteligência que se adapta para sobrevivência do grupo.  

A relação com o território e os saberes constituídos são como as lembranças, são formas 

profundas das maneiras de ser, de pensar sem a necessidade e elaboração de algo 

racionalizado. Uma memória constituída em multiplicidade é uma inteligência intuitiva que 

sobrevive entre as gerações, o que pode ser considerado um saber incorporado, capaz de fazer 

um corpo social constituído entre as pessoas e o território (MAFFESOLI, 1998). 

No caso específico de Mumbuca, estas relações constitutivas de saberes referem-se a 

uma comunidade de saberes e práticas, ou seja, um conhecimento estético, cinestético e 



73 

 

incorporado (AMIN; ROBERTS, 2008 apud LAGE, 2013, p. 65). Sendo assim, o modo como 

se processa estes saberes requer repetição, sensibilidade e conhecimento entrelaçados com 

participação de seus integrantes que é repassado oralmente com linguagem específica, ligada 

por reciprocidade, confiança e dependência que constrói uma identidade comum (LAGE, 

2013). É em virtude destes meios que o artesanato se baseia no saber-fazer de suas artesãs em 

um jogo de criação, sensibilização, fantasia, política (PAZ, 1991) em que as mãos são 

responsáveis pela excelência do trabalho (FUCILLON, 2012).  

A análise do artesanato necessita de um viés que compreenda suas dimensões, como 

objeto de 

[…] dupla inscrição: histórica (num processo que vem desde as 
sociedades pré-colombianas) e estrutural (na lógica atual do capitalismo 
dependente) é o que produz o seu aspecto híbrido. Ao analisarmos este 
aspecto devemos encontrar um caminho entre dois obstáculos 
vertiginosos: a tentação folclorista de enxergar apenas o aspecto étnico, 
considerando o artesanato apenas como uma sobrevivência crepuscular 
de culturas em extinção; ou, como uma reação a isto, o risco de isolar a 
explicação econômica e estudá-lo como qualquer outro objeto regido pela 
lógica mercantil. (CANCLINI, 1983, p. 71). 

 

Para uma análise cognitiva do artesanato, considera-se as práticas socioculturais, uma 

forma de pensar suas inter-relações. Pela perspectiva do pensamento intercultural, Walsh 

(2007) o define enquanto um modelo epistêmico e político que revê novos caminhos para 

compreensão do que foram e do que são os povos tradicionais reconhecendo seus saberes, 

memórias, relações com o ambiente, espiritualidade que concebe sua visão de mundo (LEFF, 

2009). É um caminho que está em mudança, ainda em construção e que considera a 

importância cognitiva de todas as tradições culturais, a favor de um pensamento 

contextualizado que acolhe a pluralidade (CANCLINI, 2013; FORNET-BETANCOURT, 

2007). 

Trata-se de uma questão de acesso e tradução do conhecimento entre diferentes 

comunidades, que resulta em um jogo de forças, conforme suas circunstâncias. Uma análise 

que considera seu envolvimento com o mercado em que a subjetividade, a memória, a história 

e imaginário são transformadas em discurso de uma promoção de produtos (QUIJANO, 

2007). 

Talon-Hugon (2009, p. 28) diz que “[...] a história da estética também é a história dos 

seus temas”. Sendo assim, entre as diferenças existe aquela que se sobrepõe quando 
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qualificada. Canclini (1983, p. 52) analisa criticamente este tipo de dominação que se 

estabelece. 

 A vivência dos objetos ditos artesanais tem se multiplicado com semelhanças na 

produção e difusão pelo sistema de mercado industrial. Nas etapas de sua formalização como 

mercadoria, ocorrem mudanças na técnica, alteração das formas dos objetos e investimento na 

apresentação comercial. A criação do conceito de qualidade e identidade do produto relaciona 

sua origem étnica com a divulgação e determinação como produto, o qual se torna um nicho 

do mercado.  

Definir o artesanato sem descaracterizá-lo de sua significação tem sido um trabalho 

desafiador e este é um assunto que chama atenção para desenvolvimento de uma análise 

cognitiva. Uma crise de identidade do artesanato formando padrões culturais com sistemas 

simbólicos antagônicos, coloca em questão seus próprios pressupostos, que antes eram mais 

definidos. Em meio às ideias contrárias e resistência, o posicionamento teórico analítico 

requer compreender como se dão essas outras identidades e seus limites (CASTRO-GOMES, 

2005). Haraway (1995, p. 9) chama atenção para a relevância do “conhecimento 

corporificado” e suas “fronteiras internas e externas”.  A autora evidencia um resgate aos 

sistemas que representa o corpo feminino, livre dos significados atribuídos pelas produções 

científicas que as desconsidera e a importância de pensar a partir de objetivos que representa 

seus “saberes localizados”.  

Dentre as estratégias locais, estão ações de integração de comunidades quilombola ao 

mercado por meio de suas práticas. No caso da Comunidade Quilombola Mumbuca, os 

caminhos do saber-fazer do artesanato percorrem vias que se distanciam, ao mesmo tempo em 

que tem primado pela sustentabilidade do território.  

No próximo capítulo é explicado a metodologia da pesquisa que envolve a observação e 

os detalhes apreendidos pelo universo em que o artesanato de Mumbuca está inserido. 
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CAPÍTULO 4  - CAMINHOS DA INVESTIGAÇÃO 
 

Este capítulo trata dos procedimentos pensados para construção teórica e abordagem do 

método apreendido que deram suporte para observação e entrevistas. O método foi pensado 

de modo que levantassem aspectos cognitivos que contribuíssem para compreensão do que é 

o artesanato em Mumbuca. No esforço de captar a riqueza dos seres e saberes, a polilógica foi 

referência para o caminho investigativo, assim como o viver das experiências em campo. O 

empenho foi de considerar as circunstâncias e condições das artesãs, a polifonia e polissemia 

de um objeto de investigação que está em mutação e constante adaptação (GALEFFI, 2009). 

Realizar um trabalho como este é uma tarefa em que se deve buscar a maior 

quantidade de possiblidades possíveis na tradução de linguagens que subsidiasse uma 

proximidade mais profunda com o objeto investigado. Para realização foi necessário 

considerar suas especificidades, elemento principal para uma compreensão multirreferencial 

de estudo. 

Como parte da investigação e se ocorreram suas escolhas, foi feito um levantamento 

de pesquisas que abordaram questões envolvendo o capim-dourado, Mumbuca, suas práticas e 

realidade social. Para que esta pesquisa colabore com outras acerca do tema, de modo a um 

possível início de intercâmbios com outros grupos de pesquisadores que lidam com a 

mediação interações entre comunidades.  

 

4.1 PESQUISAS ACERCA DO TEMA 
 

Temas como a região do Jalapão, o capim-dourado e comunidades quilombolas tem 

sido objeto de pesquisa no Tocantins, principalmente depois da criação do artesanato como 

produto/propaganda do Estado (Apêndice A). Estes temas se tornaram ícones dos meios de 

comunicação da região, do comércio de produtos artesanais e do turismo e tem chamado 

atenção da sociedade, como também de pesquisadores de outras áreas do conhecimento. 

Nestas pesquisa foi possível perceber como o capim-dourado tem sido pensado pela 

comunidade científica e como tem aberto novas perspectivas de análise sobre sua 

representatividade. 

Dentre pesquisas que não têm o artesanato como foco, está sua matéria prima em 

estudos sobre suas propriedades: antibacterianas, antioxidantes, antifungicida, cultivo e 
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reprodução antimicrobiano, antigermes, antiproliferativos, anti-hemolítica e antimutagênica 

(SANTOS, 2003; VARANDA et al., 2004; DEVIENNE et al., 2005; SCHIMIDT, 2005; 

FIGUEIREDO, 2007; OLIVEIRA, 2010; PACÍFICO, 2010; ARAÚJO, 2011; HILÁRIO, 

2012; RAMOS, 2015). 

Além de dissertações de mestrado e teses de doutorado, pesquisadores de empresas têm 

buscado conhecer o capim-dourado para incluí-lo no ramo crescente do mercado dos 

cosméticos. Por exemplo, a empresa Beraca, que atua no mercado internacional para 

fornecimento de ingredientes naturais e orgânicos para cosméticos, mediada pela Secretaria 

da Agricultura e Pecuária do Tocantins (SEAGRO/TO), pretende fazer das hastes essência 

para produtos da indústria cosmética (DEUS, 2014).  

Áreas das ciências humanas, sociais, linguística, letras e artes também têm contribuído 

para explicar o que tem ocorrido na região do Jalapão, com o capim-dourado e comunidades 

quilombolas. Cada uma delas com uma especificidade, a qual ajudou a fundamentar a 

pesquisa. 

O estudo das pesquisas auxiliou na visualização dos espaços de análise que ainda 

podem ser aprofundados, além de enfatizar outros a serem abertos. Soma-se ao hall de 

pesquisadores que se empenharam em explicar a realidade da região, sua representatividade, a 

imagem, a relevância, a fantasia, a mitologia, o fascínio, o ganho, as táticas, as estratégias, a 

cobiça, o descaso e outros que estão envolvidos. 

Dentre as citadas estão duas que se tornaram referência quando se fala no Jalapão, a 

divulgada pelo governo do Estado em 2003, o Plano de manejo do parque estadual do Jalapão 

e a pesquisa de mestrado em etnobotância de Isabel Schimidt em 2005. 

Para tanto, outros estudos também selecionados fizeram compreender o que as artesãs 

têm vivenciado. Majoritariamente são as principais referências para os artigos que elas 

mesmas originaram ou serviram de referências de outros selecionadas para esta seção. Como 

exemplo está a de Milhomem (2006), em que a autora faz uma análise crítica da relação entre 

a imagem/identidade do artesanato de capim-dourado e o Governo do Estado do Tocantins. 

Como ênfase ao desenvolvimento que o artesanato trouxe, destaca o discurso de como era 

isolada e a dificuldade em transitar pela região. 

Sobre o artesanato, Milhomem (2006) realizou entrevistas com artesãs e explica que em 

1992 o Governo do Estado do Tocantins iniciou um programa de investimentos no artesanato, 

porém, não foi naquele ano que se tornaria conhecido. Somente em 1998 a Fundação Cultural 
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do Estado, em parceria com a Secretaria de Indústria e Comércio e com o discurso de gerar 

renda para a região, retoma suas pretensões com o SEBRAE, época em que Renato Imbroisi 

conhece Materios e Mumbuca. Segundo a autora, é publicado o livro, Jalapão, natureza e 

arte no paraíso do Tocantins, com fotografias, resultados das oficinas com artesãs e vídeo 

explicando como o artesanato era feito. 

A pesquisa de Milhomem9 (2006) apresenta os primeiros passos de outras que também 

investigariam a presença do artesanato nos meios de comunicação, e de como Mumbuca tem 

se relacionado com agentes externos e representantes de diferentes instancias de poder. É de 

se destacar na pesquisa que, desde esta época, quando o artesanato começava a se tornar 

conhecido, havia preocupação com a diminuição do capim-dourado na região. Uma crítica 

que chama atenção está no que diz ocorrer entre a sedução da imagem do artesanato fazendo 

Tocantins a terra do capim-dourado, ao mesmo tempo em que ocorre uma autonomia vigiada 

das artesãs, que impede sua emancipação plena, algo que ainda é possível ser visto pelas 

artesãs em Mumbuca (MILHOMEM, 2006). 

Soma-se às reflexões de Milhomem a pesquisa criteriosa de Anjos (2015), tendo como 

fonte os jornais O Girassol e Jornal do Tocantins de 2003 a 2011. A autora faz um detalhado 

levantamento da presença do capim-dourado como símbolo identitário e político publicizado 

pelos jornais da região. Anjos (2015), aborda questões envolvendo a ressignificação do 

passado problematizando questões sobre a memória, o discurso, o imaginário, a representação 

ao fazer um paralelo entre dois símbolos do estado, o girassol e o capim-dourado. A 

pesquisadora constrói em seu texto o projeto de transformar o imaginário das pessoas sobre o 

Tocantins tendo como cenário o Jalapão.  

Para Anjos (2015), os investimentos na publicização dos símbolos culturais inventados 

passaram a ser disseminados em várias exposições do artesanato em diversas feiras no Brasil 

e no exterior, com destaque para o Ano da França no Brasil realizado em 2005. A autora 

expõe diferentes notícias acerca do capim-dourado, dentre elas, que são frequentemente 

citadas pelas artesãs, de que está sendo contrabandeado para outros estados, a partir de 

apreensões policiais. 

A pesquisa que faz uma análise sobre a disputa pelo Jalapão e a sustentabilidade do 

capim-dourado e do turismo para Mumbuca é a de Caracristi (2016). A autora desenvolve 
                                                
9 Além das análises realizadas pela autora, no apêndice de sua pesquisa estão entrevistas com Dona Miúda, que 
traz informações significativas sobre o lugar de fala da artesã e a visibilidade que entendia possuir para a política 
local e nacional.	
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uma análise que relaciona questões importantes para Mumbuca como problemas com o poder 

público, indicadores de desenvolvimento humano e o estado de vulnerabilidade que tem 

vivido. Dentre os resultados que ajudou fortalecer o que também foi possível ver em 

Mumbuca, demonstra que a potencialidade que promoveu o artesanato não foi pensada para 

favorecer uma real autonomia na região. Para a autora, o Estado, em nome de manter os 

lucros do capital privado, dentre eles do comércio do artesanato e do turismo, não os tem 

protegido como deveria. Evidencia que o Estado tem promovido um discurso distorcido e 

desarticulado de desenvolvimento que tem mantido a Comunidade dependente de incentivos 

governamentais. 

Em um outro trabalho de tese, Pereira (2012) desenvolve um estudo sobre o 

crescimento do artesanato, do turismo, seus hábitos e a condição de vida dos integrantes de 

Mumbuca. Comenta sobre a divisão do trabalho, os problemas enfrentados com a criação do 

PEJ que restringe o uso do território e como isto os têm afetado. Um ponto forte de Pereira 

(2012) está na análise dos dados levantados sobre a condição de vida em Mumbuca ao 

demonstrar que as políticas públicas não estão sendo suficientes para minimizar os problemas 

que tem vivido. Chama atenção para os efeitos de uma representatividade política que, 

embora em certa medida alcançada representatividade por terem eleito vereadores em 

Mateiros e serem membros de conselhos municipal e estadual, não estão sendo tendo 

conquistas efetivas e eficientes. Ainda vivenciam experiências que os colocam em situação de 

insegurança alimentar e vulnerabilidade social. 

Pereira (2012) conclui destacando o que tem acontecido em Mumbuca, dentre tantos 

outros quilombos pelo Brasil: um caso de negligência e desconhecimento por parte de 

representantes políticos em nível federal, estadual e municipal, o que se configura, segundo 

ela, como um racismo institucional por parte de agentes públicos que tem impossibilitado 

resolver os problemas que se apresentam na Comunidade. 

Outro exemplo que fortalece a tese de que a relação entre Governo do Estado e 

Mumbuca não tem sido algo simples de ser explicado, está a pesquisa de Santos (2007), que 

buscou saber junto aos moradores da Comunidade como ocorreu o processo de criação do 

PEJ. A autora destaca entrevistas igualmente realizadas com representantes do governo que 

planejaram a criação do parque em 2001. Informações relevantes são explicitadas quanto à 

questão do contato que tiveram com as populações locais. 

Santos (2007) deixa expresso pela fala do entrevistado a criação do PEJ, o que levou as 

comunidades locais ao enfrentamento com os órgãos responsáveis. Somou-se a insatisfação a 
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proteção ao parque por parte do governo estadual, iniciada em 2002, com apenas dois 

profissionais, sendo uma bióloga e um engenheiro ambiental, o que não foi possível garantir 

proteção do território de invasores e contrabandistas de capim-dourado. 

Santos (2007) ainda comenta o que também foi registrado em pesquisas posteriores e 

analisado em profundidade por Fredrych (2009), Pereira (2012) e Caracristi (2016), como 

dificuldades que a Comunidade tem vivenciado alimentada pela dependência de políticas 

assistencialistas que não tem resolvido definitivamente problemas relacionadas ao território, 

acesso à saúde, saneamento e segurança. 

Sobre a questão que envolve a história de formação e território em que Mumbuca está 

inserida, Fredrych (2009) desenvolve com entrevistas o método levi-straussiano de construção 

do Mito de origem da Comunidade. Dentre as narrativas, a autora destaca a saga, a união local 

e a constituição das famílias. A construção desta memória é relevante para análise da relação 

que estabelecem com o território que passou a ser incorporado ao PEJ. Para a autora, é 

explícito o conflito de interesses com o modo que a lei de proteção ao território foi aplicada 

ao impedir que práticas ficassem impedidas pelo governo do Estado. Tal situação é instituída 

pelo modelo econômico que, por trás do discurso de sustentabilidade, esconde interesses de 

exploração do território. Em suas conclusões fica averiguado que a criação do PEJ como UC 

do tipo integral provocou mudanças, as quais os levaram a reaprender a utilizar práticas 

voltadas à terra para que não sejam penalizados.  

Uma outra pesquisa que trata de questões políticas está a de Silva (2011), o pesquisador 

busca, em seus objetivos explicitar relações entre Comunidade e governo do Estado do 

Tocantins, a partir da análise do discurso na perspectiva francesa. O autor destaca as políticas 

públicas que dizem sobre o desenvolvimento econômico de Mumbuca a partir de sites 

institucionais oficiais. Na análise é possível visualizar as contradições, invenções, supressões 

e apropriações do desenvolvimento e poder estadual sobre o território. 

Dentre as conclusões de Silva (2011), está a de que o discurso sobre sustentabilidade 

ambiental promovido pelo governo de Tocantins tem tido resultados contrários ao 

desenvolvimento econômico dos moradores de Mumbuca. Voltado para alimentar o mercado 

do turismo, este discurso tem promovido mudanças como alterações no modo de fazer o 

artesanato para torná-lo mais agradável para o consumidor. 

A respeito do artesanato e de como Mumbuca tem estabelecido relações com agentes 

externos, Nunes (2013) trás relatos das artesãs de experiências em cursos destinados a 
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adaptação do artesanato para o mercado. A pesquisadora analisa a presença de profissionais 

reconhecidos pelo design do artesanato brasileiro, como Renato Imbroisi e Heloísa Crocco. 

São destacados pontos chave ao tratar sobre o modo como o conhecimento produzido pela 

gestão pública pode afetar o universo simbólico dos saberes e experiências de vida das artesãs 

em Mumbuca. Com relação ao levar este desenvolvimento promovido pelo design, considera 

que cursos de aperfeiçoamento são ofertados sem realmente saber as necessidades das artesãs, 

por não ouvirem sobre o que é realmente importante para elas e sua prática. 

Uma pesquisa sobre o tema chama a atenção para o campo de estudos que Mumbuca e 

outras comunidades quilombolas da região ainda poderão em muito contribuir: a de Sousa 

(2012), a qual analisa o empoderamento na perspectiva de gênero ao buscar, com as artesãs, 

de que modo a prática do artesanato mudou suas vidas a partir da formação de associações. 

Essas associações surgiram entre entraves e conquistas, referentes a condição financeira e 

responsabilidades que se tornaram referência do artesanato. Para a autora, as mulheres 

passaram a ocupar espaços de liderança saindo do exclusivo universo doméstico e de mando 

masculino. Deixaram uma posição de submissão passando a ser provedoras de suas casas, 

alcançando representatividade política antes não imaginada. 

Outras pesquisas são pertinentes para compreensão da realidade local de Mumbuca, 

exemplo os estudos de Belas (2008) e da Fundação Cultural do Tocantins (2010), que 

objetivam difundir o saber-fazer do artesanato ao explicar a técnica, como a aprenderam, a 

ensinam e a compartilham. A publicação realizada pela Fundação Cultural ainda constrói um 

mapa genealógico da Comunidade em que é possível conhecer e instruir pesquisas que tem 

buscado suas fontes com suas famílias. 

Dentre outras investigações, tem-se a importância de constituição da Indicação 

Geográfica (IG) que Belas (2012) soma à suas pesquisas sobre o artesanato na região, como 

meio de proteção ao patrimônio cultural local, além das técnicas de manejo (SAMPAIO et al., 

2010), publicadas em conjunto com pesquisadores experientes e conhecidos em Mumbuca, 

dentre outros que ainda estão atuantes (VIANA, 2013) com pesquisas em desenvolvimento. 

Das pesquisas e publicações citadas nesta seção, entre outras que tem contribuído para o 

tema artesanato de capim-dourado, observa-se que entre distintas áreas do conhecimento, 

direta ou indiretamente, faz-se necessário explicar como Mumbuca tem se relacionado com 

diferentes grupos externos e no que tem resultado. Esta percepção se fez relevante para 

começar a entender o vínculo que tem estabelecido com agentes externos.  
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4.2 AGENTES EXTERNOS 
 

O termo “agentes externos” é utilizado por Canclini (1983) para designar pessoas ou 

grupos que entram em contato com comunidades geralmente interessados em suas práticas. A 

identificação dos agentes externos influenciou no aspecto metodológico, pois auxiliou a 

compreender as linhas de força apresentadas nas falas das artesãs quando o assunto era o 

artesanato, seu crescimento e as adaptações ao mercado. 

Foram destacados como relevantes as seguintes classificações: políticos, designers, 

pesquisadores acadêmicos, empresários, atravessadores, profissionais da comunicação e 

guias turísticos. Os três primeiros citados foram os escolhidos como representantes de 

matrizes diferentes de produção do conhecimento, mas influentes na divulgação e/ou 

adaptação do artesanato de capim-dourado, em consequência, para a vida das artesãs. 

Quanto aos Políticos, é importante situar que o governo estadual foi o primeiro a 

investir no artesanato como produto do mercado ampliado.  A inicial divulgação pelo governo 

do Estado foi a de maior alcance pela capacidade logística, estratégica e financeira que 

dispunha. 

O contato com o governo do estado abriu espaço para comunicação e solicitação de 

demandas locais. Dentre elas está a construção em 2009 da Escola Estadual Silvério Ribeiro 

Matos dentro da Comunidade foi aprovada, que atende jovens moradores de Mumbuca e 

vizinhos. 

A ação conjunto do governo estadual e federal auxilia o transporte escolar contribui 

com moradores e vizinhos de Mumbuca, adolescentes que estudam no período noturno em 

Mateiros. Todos utilizam o ônibus comprado via Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

Escolar (PNATE), administrado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) do governo federal.  

Uma informação importante sobre a escola, além de ter garantido o acesso da pré-escola 

ao nono ano, também tem dado acesso à wi-fi via rádio. A internet de uso da escola tem sido 

utilizada pelos moradores fora dos seus limites durante o dia e à noite, o que tem possibilitado 

maior acesso à informação e contatos via redes sociais. Torna-se nestes momentos motivo 

para encontro entre familiares e conhecidos.  Com isso o único telefone público, que um dia 

foi notícia, tem sido menos utilizado, substituído pelos smartphones e notebooks conectados à 
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rede10. 

A parceria do governo federal com os governos municipal e estadual, proporcionou a 

instalação da rede elétrica em 2001 (DULCE; MEDEIROS, 2014), água encanada e 

construção de banheiro para melhorias sanitárias e habitacionais (FUNDAÇÃO NACIONAL 

DA SAÚDE, 2009). 

Obras consideradas significativas pelos moradores como o acesso a água encanada, 

banheiro e foça tem um sentido mais do que sanitário, mas também representativo em que 

estão envolvidos qualidade de vida, representatividade política e cidadã. Portanto, quando 

uma obra dessa atrasa por anos, como foi a dos banheiros11, se torna motivo de discussão em 

Mumbuca e até citada em pesquisas que investigaram a realidade local (FREDRYCH, 2009), 

a vulnerabilidade da Comunidade (PEREIRA, 2012) e o desenvolvimento local 

(CARACRISTI, 2016). 

Segundo a Defensoria Pública do Estado do Tocantins (2015), os banheiros que foram 

planejados e divulgados no relatório da FUNASA em 2009, só foram concluídos em 2015. A 

obra que ficou parada por vários anos, só foi finalizada após a cobrança da Defensoria Pública 

do Estado do Tocantins. Embora os banheiros estejam concluídos, ainda falta alguns detalhes 

como a regulação e distribuição da água encanada que não tem alcançado todas as casas. 

Obras como estas levaram a mudanças na reconfiguração da planta da Comunidade, 

algumas casas foram construídas mais próximas, conforme a energia elétrica e a água 

encanada foram instaladas. Formou-se, portanto, um outro mapa do quilombo onde 

atualmente está a escola estadual, a loja para venda de artesanato, o espaço para reuniões, a 

igreja e uma pousada para receber turistas (FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS, 

2010). No mapa (Anexo L) está circulado o local onde a maioria das após estas mudanças.  

Em relação aos Designers, tema aprofundado no próximo capítulo, certamente são os de 

maior relevância quando se trata de mudanças no artesanato. Estes tiveram presença 

fundamental para o artesanato que se conhece atualmente. O artesanato de capim-dourado 
                                                
10 Para pesquisadoras(es) que se interessam em estudos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação 
Digitais  TICD, o acesso à internet em Mumbuca pode ser um tema analisado sob diferentes ângulos. A partir 
desse acesso as fronteiras da localidade, da informação, dos relacionamento e contatos em redes sociais, 
exposição do nome, da cultura, do artesanato, e outros usos, poderão obter resultados interessantes ao considerar 
o reconhecimento midiático que a Comunidade já possui.	
11 A obra do banheiro foi financiada pela Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) que repassou o dinheiro para 
prefeitura de Mateiros. Segundo a Defensoria Pública do Estado, a obra deveria ser entregue por completa, 
conforme o projeto inicial. Com a finalização dos banheiros também deve ser entregue o encanamento de água 
para cada casa.	
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passa de uma pequena produção local para ter dimensões estéticas significativas, 

fundamentada por designers que o promove como produto de valor. 

Os Pesquisadores acadêmicos, por sua vez, são agentes externos que compõem uma 

parcela significativa das visitas à Mumbuca, em níveis de graduação à doutorado. A relação 

entre integrantes de Mumbuca e pesquisadores tem sido desde o início do crescimento do 

artesanato, contudo, algumas pesquisas chamam atenção quanto aos resultados que tem 

trazido à Comunidade. 

Esta observação levantada pelos próprios moradores desperta uma relação entre 

diferentes modos de produção do conhecimento e do que é feito com ele. Uma relação que 

tem apresentado assimetrias, pois compreendem que, ao participarem e autorizarem a 

presença de pesquisadoras(es), estão contribuindo para as Universidades que estão 

vinculados. 

Para citar apenas alguns exemplos, as artesãs sabem que esta colaboração contribui para 

suas respectivas linhas e grupos em níveis de graduação e principalmente, pós-graduação; a 

experiência profissional destas(es) pesquisadoras(es), seja pelo número de publicações 

científicas (participação em eventos, artigos em periódicos e capítulos de livros) e/ou pelo 

título acadêmico alcançado (especialização, mestrado, doutorado) que poderá dar acesso à 

melhor salário e, assim sendo, refletindo em sua vida pessoal. 

Outro exemplo de agentes externos são os Empresários, reconhecidos como os 

compradores que estabelecem contato mais sistematizado com as artesãs. Realizam compra 

direta com a artesã excluindo os atravessadores do processo. Contudo, as condições ruins das 

estradas na região tem minado a capacidade de venda das artesãs e dificultado a relação com 

estes agentes externos. 

Os Atravessadores se tornaram os maiores responsáveis pela disseminação do 

artesanato. No início do crescimento das vendas, ficaram conhecidos por comprar artesanato 

em troca de comida. Justificam essa exploração pela dificuldade de acesso das artesãs à 

cidade para fazer compras. Com o desenvolvimento das vendas e a conquista de uma melhor 

condição de venda por parte das artesãs, a diminuição da exploração pela compra do 

artesanato a preços muito baixos tem tomado outras dimensões. Outro tipo de atravessador 

que tem crescido na região estão aqueles que vendem ilegalmente o capim-dourado na região 

e/ou em outros estados. 

Em relação ao Profissional da comunicação, deve-se destacar que desde o início da 
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propaganda feita com o nome capim-dourado, o governo estadual não teria êxito sem a ação 

da imprensa. Assim como representantes da política, a divulgação nos meios de comunicação 

é parte intrínseca à midiatização do artesanato e  da Comunidade. A atuação na exposição das 

nomes como Mumbuca, Capim-dourado, Jalapão faz parte da criação e projeção do 

artesanato e da região12. 

Mumbuca tem sido constantemente visitada por jornalistas, fotógrafos e 

documentaristas interessados em produzir, divulgar e vender seus programas, com ênfase para 

os dias de Festa da Colheita do Capim-dourado. Para as produções de filmagens, é comum a 

simulação da colheita em campos próximos, a costura em grupo, criação de cenários de uma 

aura e vida idílica nas veredas. 

Por trás de imagens esquematizadas está o exotismo aliado ao mercado do artesanato 

fomentado pelo meio de comunicação. A venda da imagem da Comunidade não é algo aceito 

entre todas artesãs, no entanto, as mais experientes entendem que sem a divulgação, de dentro 

da comunidade, a venda do artesanato fica mais difícil. Também compreendem que a 

excessiva exposição tem vendido uma ideia irreal de Comunidade resultado de uma excessiva 

projeção do produto. 

Por fim, os Guias turísticos, pode-se dizer que eles têm sido considerados importantes 

em Mumbuca. Uma parte significativa da venda do artesanato é dedicada ao trabalho dos 

guias na divulgação da região e levando turistas até a loja da Comunidade. 

A identificação dos agentes externos direcionou o recorte para a análise da observação e 

entrevistas, pois é a partir deles que Mumbuca tem vivido suas principais experiências 

relacionadas ao artesanato. De algum modo, eles têm influenciado na representação do 

artesanato de capim-dourado para as artesãs ou em função da visibilidade que tem tido pelos 

meios de comunicação, vendas ou entre turistas. De todo modo, compreender com quem as 

artesãs têm se relacionado ajudou na aplicação do método e levantamento de informações 

para cumprimento dos objetivos planejados. 

 

 

 

                                                
12  Pesquisas que trataram especificamente sobre a relevância do capim-dourado para Mumbuca estão: 
Milhomem (2006), Pereira (2012), Carvalho (2014) e Anjos (2015).	
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4.3 ATUAÇÃO ENTRE MEMÓRIAS E SABERES 

 

Para um olhar investigativo e atuação em campo foi considerado o conhecimento 

tácito das artesãs e a trama coletiva que configura o cenário da pesquisa. A Polilógica é 

significativa para entendimento e aprofundamentos de processos cognitivos que produzem 

experiências para o analista cognitivo por meio de sua pesquisa. Para Galeffi (2009, p. 45), 

“Configura-se esta perspectiva em uma polilógica articuladora dos diversos níveis de 

constituição da realidade, do ponto de vista humano. Tem-se uma pesquisa que busca 

considerar a complexidade do conhecimento sobre o artesanato e como o tem qualificado e 

estratificado entre as mãos das artesãs.  

A polilógica é meio para tradução do artesanato enquanto linguagem e representação do 

conhecimento. Considerada as múltiplas formas em que o ser deste saber-fazer em que o  

artesanato está envolvido em Mumbuca tem se constituído entre sentidos de diferentes 

sistemas de referência.  E para isto foi necessário considerar o que, como, quando e para 

quem demonstram suas práticas, dentre os múltiplos sentidos em que a tradução deste saber é 

relevante para uma análise cognitiva do artesanato.  

As vivências de campo se deram após o termo de consentimento e livre esclarecimento 

para realização da observação e entrevistas abertas, de modo que  as(os) participantes estavam 

cientes da presença do pesquisador e dos objetivos da pesquisa. Passada esta etapa foi 

possível participar informalmente de conversas sobre variados assuntos, discussões, reuniões 

e momentos comuns do seu dia a dia. As informações entre anotações, gravações de vídeos, 

fotografias se fizeram possíveis depois de concedida hospedagem na casa de uma das 

famílias.   

Foi procurado um posicionamento que compreendesse a trama interna que não é um 

patrimônio estável, muito menos com identidades fixas, mas que possui sua autopercepção 

como sujeitos de uma história com articulações e intercâmbios, entre conflitos e alternativas 

que constituem o seu contexto (SEGATO, 2012), que fez alcançar resultados relevantes. 

Buscou-se o acúmulo de saberes que estão presentes na exposição da memória e das 

lembranças, que são combinações de recordações. O sentido e o pensado desde a infância, 

formam o presente e a “[…] multiplicidade de consciências e a unidade que as reúne.”  

(BERGSON, 2006, p. 47). Recuperar uma lembrança é combiná-la ao presente. Para isso há 

uma seleção sobre o passado, atingindo “contornos” limitados pela percepção do presente 
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(BERGSON, 2006, p. 49). 

A memória compõe uma intuição sensível em que suas ligações integram os grupos que 

as apoiam. Cada ponto de vista do coletivo muda de acordo com o ambiente e, por isso, nem 

todos compartilham de uma mesma opinião que formam uma combinação complexa e 

múltipla (HALBWACHS, 2003, p. 60).  

A memória auxilia considerar a ontologia do saber-fazer que se expressa em artesanato. 

Maturana (2001, p. 42) chama de “domínio das ontologias constitutivas”, que considera as 

condições do que está sendo investigado. Para tal, é necessário rever o observar e o conhecer 

do observador, ou seja, considerar suas circunstâncias. 

Sobre o artesanato, a visada multirreferencial tem em sua base a crítica, o debate 

político-cultural (MACEDO, 2012). Desta maneira é um fazer multirreferencial e complexo 

que considera os diferentes grupos que lidam com o saber e o saber-fazer na comunidade. A 

Análise Cognitiva do artesanato em Mumbuca considera os aspectos implicados dos sujeitos 

que estão envolvidos, individualmente ou em grupo e como estes discutem e convivem com 

problemas e entram em acordo com sua complexidade. 

Durante os dias na Comunidade, buscou-se conhecer “[…] as formas simbólicas – 

palavras, imagens, instituições, comportamentos – em cujos termos as pessoas realmente se 

representam para si mesmas e para os outros […]” (GEERTZ, 2012, p. 63), sinais que 

demonstravam os significados de ser artesã. As experiências da observação constroem o 

reflexo não somente de um mundo exterior, mas também interior (LATOUR, 2001). É anotar 

detalhes desse mundo que possibilitou registrar e estabelecer interação com o ser-meio-

mundo (LEFF, 2009) que os sujeitos da pesquisa demonstraram. Assim, o juízo, a 

imaginação, o pensamento, a linguagem, a memória, a percepção e a atenção constituem 

processos cognitivos (MATURANA, 2001) no qual o pesquisador necessita estar atento. 

O Jalapão e o imaginário que se tem construído com este nome, é um exemplo de que o 

espaço também se faz sujeito (SANTOS, 2006) influente para o artesanato de Mumbuca. O 

território é o primeiro a se colocar diante dos desafios da vida das pessoas e do artesanato, 

fundamental para compreender o que as artesãs falaram sobre sua relação com o lugar. Trata-

se de ressaltar o que se vive e se cria. Estar no lugar fez emergir sinais que contribuíram na 

formulação e na decorrência das entrevistas. Um caminho metodológico que abarcou saberes 

significativos para compreensão do que tem sido o artesanato. 
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4.4 VISITAS À COMUNIDADE 

 

As visitas à Mumbuca tornaram possível conhecer parte da região de onde o capim-

dourado se tornou matéria prima desejada por artesãos e designers. Também possibilitou 

relatos da pesquisa em que detalhes da observação foram selecionados por explicarem como o 

saber em que o capim-dourado é envolvido faz parte da vida das artesãs e Comunidade. 

Foram experiências de campo em que a pesquisa buscou identificar sentidos em que o ser e o 

saber se envolvem e se constroem mutuamente.  

 

4.4.1 ANO: 2013 – O ENCONTRO COM O CAPIM-DOURADO 
 

A primeira visita à Comunidade ocorreu em 2013, durante a 5a Festa de Colheita do 

Capim-dourado, programada para durar três dias, de 20 a 22 de setembro. A festa tem sido 

organizada por Mumbuca desde 2009 para receber parentes, visitantes, moradores de 

Mateiros, vizinhos de outras comunidades, turistas e todo público em geral. São dias em que 

ocorrem apresentações culturais, reuniões com representantes de associações do Jalapão, 

representantes políticos, de secretarias, autarquias, ONGs e interessados em questões 

envolvendo o território e as práticas locais. 

A festa organizada tem como princípio a união das famílias em favor da prática do 

artesanato, assim como a divulgação da sua importância para a vida das famílias. A ideia de 

divulgação para um público maior tem origem nos preparativos das famílias antes de irem à 

veredas. Como uma atividade coletiva, adultos e crianças, entre mulheres e homens se reunião 

para ficarem dias acampados colhendo capim  (PEREIRA, 2012). 

Ir à Comunidade em dias de comemoração ajudou na pesquisa. Muitos de seus 

integrantes que residem em outras cidades vão para rever familiares e amigos. Suas conversas 

e discussões foram importantes para a pesquisa, visto que se pretendia conhecê-las(os) e 

conversar sobre histórias e hábitos em Comunidade.  

Nesta primeira viagem à Mumbuca foi poss’viel entender algumas discussões sobre o 

acesso ao capim-dourado para os artesãs da região. Faz parte do imaginário pensar que é fácil 

encontrar capim-dourado no Jalapão, mas não é. Mesmo em Mumbuca, em pleno mês de 

setembro, quando deveria ter em abundância nas proximidades tinha pouco capim-dourado. É 

necessário atenção para ver o capim-dourado no meio da vegetação como pode-se observar na 

imagem abaixo. 



88 

 

 
Figura 6: Capim-dourado em campo próximo as casas de Mumbuca 

	
Fonte: Arquivo Pessoal (2013) 
 
 

Figura 7: Hastes de capim-dourado 

	
Fonte: Arquivo Pessoal (2013) 
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O seu aspecto característico, o brilho13, é inconfundível. Era possível ver a diferença 

entre os secos, prontos para serem colhidos, e outros ainda não tão secos. Essa diferença é 

motivo de sérias discussões, envolvendo a relação com o tempo de colhê-lo e o controle da 

colheita. 

 

4.4.1.1  INÍCIO DAS COMEMORAÇÕES DE 2013 
 

Na programação da festa de 2013, o primeiro momento foi o Culto evangélico realizado 

no espaço construído para reuniões e eventos, onde foram dispostos os bancos da igreja e 

mandalas para decoração. Mumbuca é uma Comunidade formada por protestantes  

pertencente à denominação Assembleia de Deus. Ao lado da igreja reside o pastor e sua 

família que ocupa uma posição de liderança em questões religiosa, política, administrativa ou 

familiar. A história da pregação do evangelho tem início na década de 1930, com missionários 

norte americanos da Igreja Batista que sobrevoaram a região de avião, época que não havia 

estradas. Jogando cartas pediam para que fosse construído uma pista onde pudesse pousar. 

Tempo depois retornaram e começaram a divulgar o evangelho cristão. Durante meses os 

missionários continuaram a falar sobre ensinamentos bíblicos e a levar donativos. Com o fim 

da missão religiosa as famílias continuaram protestantes. Nos anos 1980 pertenceram a igreja 

Batista e atualmente compõem a denominação Assembleia de Deus (MATOS, 2011). 

O culto foi também momento de discurso de representantes de comunidades locais e 

políticos da região.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
13 Eichemberg e Scatena (2011) dizem que os motivos do brilho dourado da espécie Syngonanthus nitens se 
deve à refração (reflexo da luz) e às estruturas internas das células grossas das paredes de lignina da epiderme do 
córtex da planta. Acredita-se que este efeito do brilho é causado pela quantidade de alumínio existente no solo da 
região, atribuindo-lhe algo diferenciado do Syngonanthus nitens de outras regiões do Brasil. 
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Figura 8: Primeiro evento - culto evangélico 

 
Foto: Arquivo pessoal (2013) 

 

Com o fim do culto, foi servido o jantar gratuitos para todos. Próximo à área de 

alimentação foi construída, em folhas de buriti, uma espécie de barraca, onde era vendido 

suco de cajuzinho, feito da própria fruta, que é abundante na região. Outros alimentos, que 

eram produzidos no local, como sequilhos e bolos também estavam a venda.  

 
Figura 9: Jantar servido para visitantes 

 
Foto: Arquivo pessoal (2013) 
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A festa anual busca acolher bem seus visitantes. Em todos os dias foi serviu 

gratuitamente as três refeições – café da manhã, almoço e jantar. Com o jantar encerrado a 

noite ficou livre para moradores e visitantes. Cantigas de roda, causos e histórias eram 

contadas em rodas de conversa próximo a fogueira. 

 
Figura 10: Fogueira no fim da primeira noite 

 
Foto: Arquivo pessoal (2013) 

 

O tempo de conversa com moradores e visitantes foi relevante para observação e 

interlocução sobre temas que envolvem a pesquisa dentre outros que são levantados. 

Momento e perceber outros interesses além do artesanato, desejos que revelavam as múltiplas 

vozes que tem composto o povoado. 

 

4.4.1.2  DESFILE DAS MULHERES A CAVALO 
 

Na manhã do dia 21, segundo dia, aproximadamente às seis horas da manhã foi servido 

o café para os visitantes. Naquele momento, o desfile a cavalo era aguardado. Pessoas e 

grupos de outras regiões do Brasil e do mundo, como uma equipe de japoneses que estava 
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para conhecer e registrar as apresentações. 

O desfile a cavalo ocorre no dia 2114 de setembro. Em 2013 foi liderado por Doutora, 

onde predominou a participação das mulheres da Comunidade, com maioria das mais jovens.  

O desfile da colheita chamado de Cavalgada Dourada é o momento que também 

envolve muitas famílias. A liderança da artesã é estratégica, na busca por sensibilizar os mais 

jovens da importância da colheita do capim-dourado, não somente para Mumbuca, mas 

também para outras comunidades da região. 

 
Figura 11: Cavalgada que abriu o início da Festa de Colheita Anual do Capim-Dourado em Mumbuca 

	
Fonte: Arquivo Pessoal (2013) 

 

Na cavalgada, elas se reúnem em um ponto comum fora de Mumbuca, onde encontram 

mulheres de outras Comunidades também a cavalo. Retornam, prestam homenagem na porta 

da casa onde Dona Miúda morava e vão para o ponto de saída onde ficam moradores e 

visitantes a espera. Neste final, uma a uma cavalga na frente de todos, o que representa o fim 

do desfile, entoado por uma canção que enaltece a importância do capim-dourado. 

 

 

 
                                                
14 Em todas as edições da Festa de Colheita do Capim-dourado na Comunidade Mumbuca o dia 20, primeiro dia 
autorizado por decreto à colheita do capim-dourado no Tocantins. Para que a Comunidade não perca os 
primeiros dias de colheita, em 2017, a 9a Edição da festa aconteceu 15 a 17 de setembro, antes do período 
autorizado pela Portaria nº. 362/2007. 
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4.4.1.3  CORRIDA DE HOMENS  A CAVALO 
 

Com o encerramento do desfile, é feita a chamada para um dos poucos momentos da 

festa destinados a demonstrar o universo masculino durante os dias de festa, a corrida a 

cavalo.  

 
Figura 12: Preparação dos homens para corrida a cavalo 

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2013) 

 

A corrida a cavalo dos homens revela uma parte do universo masculino na região. É um 

momento de exibição dos animais em meio a empolgadas discussões.  Sentiam-se à vontade 

para mostrar o que sabem fazer. 

Enquanto quilombo rural, o trabalho dos homens em Mumbuca tem sido coadjuvante 

perante o destaque dado ao artesanato, atividade predominante das mulheres. Dentre os 

homens tem ficado reservada outras práticas que também são relevantes para manutenção e 

sustento de práticas locais como o cultivo de roças, criação de animais para produção de 

carne, leite e transporte, pesca e caça.  
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4.4.1.4 REUNIÃO ENTRE COMUNIDADES 

 

Um dos eventos é a reunião entre membros de Mumbuca, comunidades vizinhas, 

representantes de ONGs, governo federal, estadual e municipal. Entre os principais temas 

discutidos está o território e sua preservação, em principal o capim-dourado, mas não só ele, 

dentre outros está a titularidade e a autorização legal de uso da terra. 

Figura 13: Reunião em Mumbuca com representantes de comunidades vizinhas e outros 

	
Fonte: Arquivo Pessoal (2013) 

 

No primeiro momento da reunião ocorreu a fala da representante da NATURATINS e 

de seus brigadistas, encarregados de fiscalizar o território para evitar colheitas de capim-

dourado fora do período permitido e incêndios, dentre outras atribuições envolvendo a 

proteção ambiental. Em seguida, houve a fala do representante da Alternativa para a Pequena 

Agricultura no Tocantins (APA/TO) e da Coordenação Estadual das Comunidades 

Quilombolas do Tocantins (Coeqto), que demonstrou conhecer os problemas das 

comunidades quilombolas. Levantou, além disso, outros temas polêmicos, como as disputas 

de terras no Jalapão, a dificuldade das comunidades quilombolas de se manterem e a 

crescente violação das regras de colheita do capim-dourado, o que tem favorecido o tráfico da 

matéria-prima.  

O representante do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) se 
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colocou à disposição para auxiliar a comunidade. A representante da ONG Rede Cerrado 

ofereceu assessoria técnica para acompanhar editais visando obter recursos que ajudem na 

valorização e venda das peças de artesanato, como embalagens, sacolas, etiquetas, ou seja, 

elaborar meios que o valorizem. 

O representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

apresentou o trabalho de reconhecimento da Comunidade Quilombola Mumbuca, das vizinhas 

e outras que ainda estão em processo; apontou os trâmites burocráticos que, além de atrasar o 

reconhecimento, tem implicado na saída de quilombolas para outros locais. 

O momento da reunião é utilizado para discutir os problemas que mais afligem os 

moradores das Comunidades, cuja maior parte de sua renda é o artesanato. São explanados 

calorosamente temas que explicam as relações de Mumbuca com agentes externos, os quais se 

repetiram durante os dias. 

O questionamento que pretende compreender as relações entre artesãs e agentes 

externos não se trata de algo velado, pelo contrário, revela-se um assunto exaustivamente 

discutido entre integrantes de Mumbuca. As falas durante a reunião demonstraram que as 

necessidades e problemas não estão sendo sanados, pelo contrário, estão crescendo.  

A reunião foi um momento de discussão durante que permitiu a demonstração dos 

reflexos dos diferentes problemas que Mumbuca tem vivido. Trata-se de um espaço de 

conflitos econômicos, culturais, históricos, estéticos, étnicos que estão entre as tramas do 

artesanato.  

 

4.4.1.5 NOITE DE TEATRO 
 

Para Boal (2009), teatro é uma forma de se mostrar e se reconhecer. Nesse viés, 

integrantes da Comunidade encenam momentos do passado com foco no artesanato. O teatro 

é o momento em que as próprias pessoas que formam Mumbuca criam, recriam e se 

apropriam de sua história e a explicita para os visitantes. 

A noite de teatro é agitada. Moradores de Mateiros, cidades vizinhas e turistas se fazem 

presentes. O tema da peça retrata a história das(os) primeiras(os) integrantes que chegaram à 

região. Os nomes das famílias são lembrados, o momento é representado e a memória é 

reforçada. 
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Figura 14: Apresentação teatral sobre o início da prática do artesanato com o capim-dourado 

	
Fonte: Arquivo Pessoal (2013). 

 

A peça é uma encenação de como se deu o início da união entre as famílias e a prática 

do artesanato. É o momento dos integrantes de Mumbuca se autorreferenciarem como agentes 

históricos, em posição de relevância sobre o passado. A partir da versão em que acreditam ser 

a mais representativa, valorizam suas práticas, relação com o território e constroem uma 

história apropriada às experiências de vida da atualidade.  

O teatro expressa os valores históricos que a Comunidade quer exaltar. Retrata a 

dificuldade de seus antepassados, que ali se instalaram e constituíram famílias, o modo de 

vida que tiveram de desenvolver para se alimentar, se sustentar e obter condições de se 

estabelecerem na região. Das comemorações de 2013, os eventos organizados foram 

encerrados na noite de teatro. Nas próximas subseções estou outras notas de observações que 

contribuíram para compreensão da vida em comunidade. 
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4.4.1.6 A CASA DO ARTESÃO  
 

Durante os oito dias em Mumbuca, a hospedagem ocorreu na casa de adobe com teto de 

palha de piaçava que foi construída por Arnon, seu proprietário.  A parte interna do teto de 

sua casa é diferente da maioria das outras. O modo como ele havia trançado as folhas de 

piaçava formava um desenho distinto. Na maioria das casas, a piaçava é trançada a partir do 

talo rígido da folha, que é dobrada na estrutura fixa do teto de madeira, técnica que permite 

visualizar a ponta do talo.  

Neste caso, a ponta do talo que é trançada na estrutura de madeira do teto, não fica 

exposta. Um princípio técnico semelhante ao de cestaria comum em várias regiões do Brasil. 

As outras casas que apresentavam a mesma técnica também foram feitas pelo mesmo 

morador. A habilidade de construir casas foi aprendida com seu pai, desde escolher o tipo de 

barro, fazer os tijolos, selecionar as madeiras, levantar a estrutura e o telhado. 

Figura 15: Detalhe do teto de piaçava 

	
Fonte: Arquivo Pessoal (2013). 

 

Além de construir casas, é músico. Toca instrumentos de corda como rabeca, viola, 

violão e a viola de buriti, conhecida como violinha de vereda, que ele mesmo faz. Arnon 

também é compositor e cantor, formando dupla com outro integrante da Comunidade. Cantam 

as músicas locais, modas de viola e de raiz sertaneja. 

A casa do artesão é exemplo de que existem outros saberes que, além de expressarem a 
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habilidade com as mãos e relação com o meio, retratam como as famílias tem vivido há 

gerações na região. 

 

4.4.1.7 NOVAS GERAÇÕES 
 

O contato com o grupo mais jovem ocorreu todo tempo. Por ser numeroso, as conversas 

eram variadas e o tema artesanato estava no limites dentre outros assuntos comentados. 

Contribuíram na elaboração do roteiro das entrevistas enquanto contavam suas histórias da 

infância, os hábitos da época, as brincadeiras, histórias dos mais velhos, as distrações de uma 

época diferente da atual. 

Foi profícuo entender, pela visão deles e delas, em sua maioria mulheres, como se deu o 

contato inicial com agentes externos que promoveram o artesanato. Elas explicaram que, 

ainda crianças, com idade entre 9 e 10 anos, aprenderam a costurar o artesanato. Percebeu-se 

que, antes do sucesso do capim-dourado, as artesãs mais experientes aprendiam a costurar 

quando tinham entre 12 e 16 anos, ou seja, antes do crescimento das vendas não existia a 

preocupação em ser artesã tão jovem. Atualmente as crianças tem aprendido a costura antes 

dos 9 anos de idade. 

Contaram histórias que mostraram uma pequena parte de dois mundos diferentes.  A 

vida com a prática da caça de animais, coleta de frutas, dificuldades de ir à escola e sentir-se 

diferente diante dos olhares dos colegas, dos professores e pelas ruas da cidade. Com o 

surgimento do capim-dourado, a imagem delas se modificou, pois passou a ser considerada a 

nova geração de artesãs do capim-dourado, o que as atribuiu um status local. O empenho dos 

mais velhos em ensinar o artesanato para elas, desde crianças, oportunizou viver experiências 

diferentes de suas mães e avós. De um lado o tradicional, do outro, a busca por oportunidade 

fora da Comunidade. 

Essa divergência de olhares possibilitou compreender, nas entrevistas, diferenças que 

não seriam compreendidas sem antes buscar entender algumas das especificidades que 

constituem as particularidades tanto coletivas quanto individuais.  

 

4.4.1.8 DIA DE COLHEITA  
 

Na viagem de 2013 ocorreu a experiência de colheita do capim, com três integrantes do 

povoado, um homem e duas mulheres. A fase produtiva de colheita do capim é uma etapa do 

artesanato em que há participação masculina. Em seus relatos, as famílias se uniam 
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igualmente para colher o capim, fase em que os homens dão sua contribuição para a 

produção.    

 Neste dia foi uma colheita rápida e próxima, se comparada aos dias de acampamento 

que relatavam sobre o passado. Por volta das seis horas da manhã, numa caminhada de 

aproximadamente cinquenta minutos até chegar no local conhecido, fomos até uma área de 

vegetação baixa, com diferentes plantas características das veredas, com áreas secas, úmidas e 

alagadas. Em alguns lugares não se podia caminhar com segurança por conta do alagadiço.  

 
Figura 16: Veredas com capim-dourado 

	
Fonte: Arquivo Pessoal (2013). 

 

A paisagem sumia no horizonte, entre outras plantas, o capim-dourado se destacava 

com seu brilho característico. Imediatamente começaram a colher em movimentos ágeis. A 

cada passo se abaixavam, seguravam e puxavam. A capacidade de distinguir o que era capim-

dourado das outras plantas semelhantes é difícil para olhos inexperientes. Era grande a 

quantidade de outras plantas, semelhantes às que crescem próximas ao capim-dourado. 

Depois de algumas tentativas, para entender um pouco mais do processo de colheita, 

percebe-se que a sensibilidade nas mãos é fator importante no movimento. Entre agilidade e 

força, é necessária delicadeza para colher e não puxar a haste ainda verde e nem outras 

plantas diferentes. É preciso medir a força de compressão entre os dedos, pois, se estiver 
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verde, o movimento mais brusco pode arrancar a haste com a raiz, o que causa a morte da 

planta. A haste seca, própria para colheita, sai com facilidade deixando a raiz da planta viva 

para crescer novamente (Anexo M). 

Figura 17: Colheita do capim-dourado 

	
Fonte: Arquivo Pessoal (2013). 
 

Em meio às veredas, uma das artesãs explicava ter aprendido a preservar o capim-

dourado com sua avó. Não foi uma fala explicativa, com instruções sobre como faziam para 

colher e preservar o cerrado de modo sustentável, mas um momento de desabafo incisivo, ao 

apontar as irregularidades cometidas por moradores do Jalapão e de outros estados que 

realizam a colheita incorreta e antes do prazo. 

Durante a conversa dizia que a cobiça acarreta a diminuição do capim-dourado. As 

consequências dessa diminuição não têm sido medidas ao longo dos anos, o que gera revolta 

na Comunidade. Relatou que a determinação do dia de início da colheita por portaria foi 

imprescindível na regulação da colheita do capim. No entanto, depois de alguns anos, ela 

sente que a legislação é apenas respeitada pelas comunidades mais comprometidas, pois são 
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conhecidas pela produção do artesanato e por isso se autofiscalizam.  

Explicou que o modo como colhiam, com cuidado para não arrancar a raiz, foi 

repassado entre as gerações, portanto, não se tratava de novidade quando esses saberes foram 

transformados em resultados de pesquisa científica. Valoriza e defende o seu território ao 

explicar que o seu saber não exclui ou desconsidera as contribuições de agentes externos, no 

entanto, acredita na importância de colocar os saberes da comunidade como protagonistas. As 

afirmações da artesã têm forte conotação política e estética na relação da comunidade com os 

agentes externos. A queixa está em ver seus saberes tradicionais suprimidos pelo 

conhecimento científico (FRÓS BURNHAM et al., 2012). 

Nesse dia colheram até próximo das 11 horas, quando o calor estava muito forte, 

característico da região. Durante todo o tempo, pararam apenas uma vez para beber água e, na 

hora de ir embora, retiraram as sementes. 

Figura 18: Técnica para retirar as sementes do capim-dourado 

	
Foto: Arquivo Pessoal (2013). 
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O dia da colheita contribui para observação, abriu oportunidades para novas conversas 

sobre o território e a relação com a prática. Os assuntos do dia e as histórias passaram a ser 

melhor compreendidas e a recíproca da interação foi reforçada. Por dois dias foram realizadas 

as entrevistas com as artesãs.  Depois de finalizadas, a estada em Mumbuca durou mais dois 

dias, até o retorno para Mateiros, onde foi necessário mais dois dias até conseguir retorno para 

Palmas e finalizar a pesquisa de campo em 2013. 

 

4.4.2 ANO: 2014 - ESPETACULARIZAÇÃO  
 

A viagem de 2014 foi importante para poder sanar dúvidas e aprofundar alguns 

questionamentos em conversas com as artesãs. Assuntos comentados eram relembrados e 

detalhes eram acrescentados, o que auxiliou na compreensão de temas conversados no ano 

anterior. 

Por ter sido em setembro, dias de festa da colheita, o cronograma de eventos foi 

semelhante ao ano anterior. Dentre eles, podemos destacar a reunião entre representantes de 

outras comunidades, de instituições e políticos locais. O foco da discussão se centrou mais 

uma vez na preservação do artesanato e na diminuição do capim-dourado na região. Foram 

apresentadas ideias, como a de proteger e preservar o artesanato como um patrimônio 

cultural, de um saber tradicional. Contudo, destacou-se a observação da representante do 

IPHAN, ao dizer que não cabe o registro do artesanato de capim-dourado como um 

patrimônio histórico cultural, mas a criação do selo de origem, para se diferenciar do 

artesanato vendido em outras regiões. 

O ano 2014 teve uma quantidade de visitantes maior que no ano anterior, 

principalmente por jornalistas. Estavam presentes três equipes:  uma do estado do Tocantins, 

uma de um programa em nível nacional e outra de documentaristas. A jornalista da rede do 

estado acompanhou o dia a dia dos moradores com naturalidade, registrando as práticas de 

cultivo das roças e realizando visitas em horários propícios para os moradores. As outras 

equipes realizavam gravações e fotografias em horários que comumente as artesãs estariam 

com outros afazeres. Por esse motivo, algumas artesãs se negavam à participar das filmagens. 

Artesanato, capim-dourado e artesãs tem formado um complexo publicitário, utilizado 

para motivar as vendas. A observação da encenação é constante na região. Além disso, é 

compreendido que esta publicidade, de encenar estes momentos de costura é propaganda do 

artesanato de Mumbuca. 
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Figura 19: Montagem de cenário para filmagem 

	
Fonte: Arquivo Pessoal (2014). 

 
 
Cria-se a aura de um ideal convertida em imagem, que passa a ser espetacularizada. 

Artesanato e artesãs são colocados como signos de importância, personificados como 

celebridades/imagens ricas em sentidos atrelados às referências do artesanato do Jalapão. A 

comunicação das imagens transforma-se na prática totalizante da vida contemporânea, 

transformada em uma outra realidade. 

O destaca do relato de 2014 para a produção de imagens em Mumbuca é relevante para 

demonstrar o quão diferenciada tem sido suas experiências vivenciadas a partir do artesanato 

produto de mercado. Como vem acontecendo desde o início do crescimento das vendas, no 

seu comércio está anexo ao produto as imagens das artesãs. Uma espetacularização do 

artesanato/produto e do marketing que explora pessoas e produtos no universo dos meios de 

comunicação e mensagens publicitárias, o que exige a criação de ambientes especialmente 

preparados para este fim, constituindo a imagem do corpo e objeto de consumo. Trata-se, 

também, de cuidados com a imagem que se deve a uma cultura voltada para o 

aperfeiçoamento do produto, fundamental para a comunicação.  

 

4.4.3 ANO: 2015 -  APROFUNDAMENTOS  
 

Em 2015, não foi possível ir à Comunidade nos dias de Festa da Colheita, na medida em 

que esta coincidiu com o III Congresso de Filosofia da Libertação: Estéticas e Culturas de 
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Libertação na Faculdade de Educação da UFBA. Nesse evento, foi apresentado um resumo 

com resultados e experiências da pesquisa.  

Foi feito um percurso contrário aos dois anos anteriores. Ao manter constante contato 

por telefone e encontrar com integrantes da Comunidade em Palmas, em uma destas ocasiões 

foi possível realizar mais uma entrevista, com uma artesã que ia à Palmas para resolver 

questões pessoais. Nesta entrevista foi possível outros aprofundamentos da análise do que tem 

sido a vida da prática do artesanato em Mumbuca. 

 

4.4.4 ANO: 2016 – REENCONTROS 
 

Na viagem de 2016, foi momento de reencontrar artesãs que foram entrevistadas, além 

de alguns de seus familiares que havia conhecido durante observações em visitas anteriores. 

Foi feita uma apresentação do andamento da pesquisa e ouvir o que tinham a dizer sobre o 

artesanato e suas práticas. Buscou-se, durante este tempo, conhecer o cotidiano dos sujeitos 

que poderiam auxiliar em questões do dia a dia. Na próxima seção estão mais detalhes da 

atuação em campo. 

 

4.5 PESQUISA DE CAMPO 
 

Como mencionado nos relatos de observação, durante a pesquisa de campo foram 

realizadas três visitas a Mumbulca. Em 2013, ocorreu a primeira, com duração de dez dias, 

entre 18 e 28 de setembro, sendo oito em Mumbuca. Foram feitas as primeiras entrevistas 

com cinco das artesãs experientes da Comunidade e conversas com outros integrantes e 

visitantes. Foi feito reconhecimento de alguns lugares onde colhem o capim-dourado e seus 

hábitos de vivência na região. Em 2014, ocorreu a segunda viagem, de seis dias, entre 19 e 24 

de setembro. Nesta viagem, foi realizada entrevista com mais uma artesã, dentre outras 

conversas sobre temas da pesquisa em que os participantes consideravam relevantes. Em 

2015, não aconteceu viagem à Mumbuca, porém, foi possível conversar com algumas das 

artesãs durante suas visitas à Palmas, quando realizou-se mais uma entrevista. Em 2016, 

ocorreu a terceira visita à Mumbuca, de seis dias, entre 6 e 11 de fevereiro. Não houve 

entrevista, contudo, as conversas e anotações sobre as proposições da tese continuaram em 

meio à observação. Dentre conversas e anotações, foram selecionadas apenas sete 

entrevistadas que deram suporte para as análises. 
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Quadro 1: Visitas à Mumbuca 

ANO MÊS TEMPO EM 
MUMBUCA 

ATIVIDADES 

2013 Setembro 8 dias Entrevistas com 5 
artesãs 

Observação 

2014 Setembro 6 dias Entrevista com 1 artesã 
Observação 

2015 - - Entrevista com 1 artesã 
em Palmas 

2016 Fevereiro 6 dias Observação 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Os questionamentos (Apêndice B) que compuseram a pesquisa foram se modelando a 

partir da observação em campo que possibilitou esquematizar os assuntos relevantes para 

conhecer os posicionamentos e o que pensam sobre determinados assuntos.  

As questões que serviram de roteiro para as entrevistas foram organizadas em: História 

de família; Preocupações com as futuras gerações; Relação com o tempo; Aspectos aplicados 

à criação; Peças que vendem mais; Identificação com o fazer; (Des)Valorização; 

Capacitações; Relação com pesquisadores(as). O roteiro estudado e memorizado não era 

seguido na íntegra, para cada artesã, os assuntos eram levantados a medida que a conversa 

fluía. Durante a elaboração do questionário novas possibilidades de conhecer como se 

processa o artesanato foram anotadas. 

A interlocução ocorria de acordo com as possibilidades de cada artesã. Além das 

perguntas, a informalidade da conversa possibilitou momentos em que tomavam a palavra, 

emergindo assuntos que estavam além do planejado. Instantes oportunos para aprofundar e 

entender melhor algumas peculiaridades que só foram conhecidos na pesquisa in-loco. Isso 

mostra que a pesquisa não poderia ser totalmente delimitada previamente, em uma 

emergência das atividades em campo (CASTORIADIS, 1982). 

Durante a observação, buscou-se pensar que a pesquisa alcança detalhes de uma 

dimensão do artesanato não tão explicitamente comum. É dada uma atenção especial a 

detalhes que demonstravam aspectos cognitivos do saber fazer, considerações estas que são 

importantes para o estabelecimento de um respeito e equidade entre pesquisador e 

participantes. 
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Os dias na Comunidade possibilitaram um envolvimento de forma a levar os 

participantes a se solidarizarem com a pesquisa. Nas conversas, confidências, discussões 

(alguns bate-bocas), promessas e reconhecimento do lugar e de seus hábitos de convivências 

foram levantados questionamentos e problemas teóricos. 

À medida em que os participantes se integravam com a pesquisa, surgiam situações que 

direcionaram e orientaram questionamentos realizados durante as entrevistas. Construída na 

prática, tão logo admitido e percebido o envolvimento possível, por um processo 

metodológico sem ordem sistematizada de perguntas e respostas. A ordem foi se 

estabelecendo durante o processo, com relevância ao aspecto cognitivo da experiência que 

reforçou a atenção aos acontecimentos e a tudo que se inscrevia, a cada instante 

(MAFFEZOLI, 2010; FRÓES BUNHAM et al., 2012).  

Isso significa que a dimensão alcançada não é conseguida somente com respostas 

imediatas ou em conversas passageiras. Por exemplo, não houve entrevistas com hora 

rigorosamente agendada, pois foi entendido que, se tivesse sido marcada, seus afazeres do dia 

a dia teriam de ser remanejados. Marcar uma entrevista é um compromisso que não faz parte 

do cotidiano, por isso poderia ser um incômodo ou gerar expectativa previamente planejada,  

mesmo para aquelas que estão acostumadas a serem entrevistadas.  

Foi considerado que o lugar e o horário não pertencem ao entrevistador, mas à 

entrevistada, respeitando os momentos mais propícios. Procuradas constantemente por 

pesquisadores, as artesãs têm sido criteriosas para aceitar ou não serem participantes. Este 

detalhe percebido, e algumas vezes relatado, faz com que o pesquisador seja claro em suas 

pretensões. Isto não altera a qualidade da pesquisa nem mesmo muda os objetivos, pelo 

contrário, torna mais acessível um conhecimento que está sistematizado com a linguagem 

científica, traduzido para uma linguagem que tanto as artesãs entrevistadas, como qualquer 

outra pessoa da comunidade pudesse se aproximar e conversar sobre. 

Tentou-se amenizar a tensão do preparo da entrevista sem posicionamentos 

predestinados. Avisadas que a conversa seria gravada, o celular/gravador posicionado de 

forma discreta, nenhum papel com lista de perguntas, qualquer detalhe que poderia distrair ou 

perder o ritmo do momento foi evitado. Articulação das palavras de modo coloquial, uma 

conversa que se dá no transcorrer dentre os temas que fazem parte do cotidiano, de modo que 

os objetivos da pesquisa se transformassem em extensões do que estão habituadas a pensar. 

Sua relação com o artesanato, com elas mesmas, enquanto artesãs de Mumbuca e no que o 

saber-fazer está envolvido. Aspectos cognitivos não explícitos são considerados na percepção 
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do conhecimento tácito. 

Busca-se detalhes dos processos cognitivos do cotidiano dentre eles as experiências de 

aprendizagem em grupo. Empreendeu-se compreender o que Lave (2013, p. 238) chama de 

“atividade situada”. Para a autora, “As teorias da atividade situada não separam ação, 

pensamento, sentimento, valor e suas formas histórico-culturais e coletivas de atividade 

localizada, interessada, conflituosa e significativa.” Portanto, a aprendizagem é analisada 

como uma construção de versões de experiências vividas em grupo. 

Cupani (2004) entende que para se pensar o conhecimento deve-se considerar o caráter 

situado. Para o autor: “[…] nenhuma tentativa de conhecer a realidade, seja em nível 

individual, grupal ou institucional, pode escapar às suas próprias circunstâncias ou condições 

de existência, especialmente as sociais.” (CUPANI, 2004, p. 12). Deste modo, nenhum 

conhecimento é rigorosamente objetivo e necessariamente tenha uma validade que seja 

universal. Compreendida como uma atividade cognitiva, a observação de como se sistematiza 

o conhecimento durante a pesquisa requereu diferentes modos de o reconhecer tacitamente 

(POLANYI, 1958). 

Este cuidado metodológico/cognitivo contribui para uma análise cognitiva, não caindo 

em modelos de “pesquisa protocolo”, apenas para cumprir objetivos a qualquer custo como 

diz Geertz (2012). Buscou-se algo próximo ao que Barbier (2002) explica ser uma escuta 

sensível. 

A compreensão do que se entende ser um saber-fazer ocorre no transcorrer (TEIXEIRA, 

2008; SCHECHENER, 2011) da observação, entre as pessoas e o lugar onde se sente 

pertencer. Neste estar-entre foram revelados desejos, revoltas, alguns explícitos, outros nem 

tanto e possibilitou ver o que expressavam, a partir da experiência complexa do que tem 

vivido. A seguir estão algumas observações relevantes das artesãs que tanto contribuíram para 

o desenvolvimento desta tese. 

 

4.6 ENTREVISTADAS  
 

De início, o objetivo foi buscar saber quem eram as artesãs experientes e reconhecidas 

na Comunidade, e logo alguns nomes surgiram. Os primeiros foram daquelas que tem sido 

referência para pesquisadores, jornalistas e empresários. Depois destas indicações que 

representam liderança, a observação possibilitou que outras também experientes 

participassem das entrevistas. Todas elas nasceram e cresceram na Comunidade, seus nomes 
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foram mantidos em sigilo, substituído pelos seguintes pseudônimos: 

Quadro 2: Relação de artesãs entrevistadas 

Entrevistadas 

Regina 

Isabel 

Virgínia 

Neide 

Sônia 

Amélia 

Sandra 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Os dados pessoais de cada artesã foram preservados de modo que não possibilitasse 

reconhecê-las pela idade, estado civil, ou qualquer outro ligado a pessoa que poderia ser 

indício de identificação das interlocutoras participantes das entrevistas. O foco estava em seus 

saberes compreendendo que, mesmo tendo histórias de vida parecidas, é de se considerar suas 

especificidades sobre os temas abordados, as quais demonstraram sua personalidade. 

 

4.6.1 AS ARTESÃS 
 

Regina: Possui uma sabedoria e visão de mundo crítico e analítico refinado sobre o seu 

lugar enquanto mulher, quilombola e o que ela representa para o público externo. É uma 

pessoa discreta, não está em todos os momentos de discussão, porém, quando está, tem uma 

percepção diferenciada e respeitada pelo grupo em sua fala. Tem uma capacidade aguçada de 

explicar o que Mumbuca tem vivido com o artesanato e o quanto isso tem mudado sua vida. 

Isabel: É portadora de um discurso que dissemina o que Mumbuca considera ser sua 

tradição. Exerce uma influência significativa, tanto internamente quanto externamente. Por 

isso, é respeitada, defende os interesses da Comunidade e principalmente os saberes 

ambientais em que estão envolvidos  seus familiares e a sobrevivência entre gerações.  

Virginia: Muito discreta, talvez não seria entrevistada se tivesse seguido somente as 

indicações do seu próprio grupo. Porém, o que ela demonstrou, discretamente, preserva um 

saber-fazer primoroso entre o que se pensa entre tradição e inovação do artesanato.  

Sônia: Tem uma capacidade inventiva, guarda uma memória que flui com naturalidade 
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e lamenta as mudanças ambientais nos últimos anos. Sua fala migrava entre em agruras e 

doçuras de ser e viver no Jalapão. Valoriza os saberes de seus ancestrais, assim como as 

novidades que tem renovado o artesanato. 

Neide: Atuante e preocupada com a vida das pessoas. Tem uma memória afetiva em 

relação ao território, destaca a importância econômica do capim-dourado para região, com um 

forte posicionamento crítico diante da dimensão que o artesanato tem tido. 

Amélia: Tem um posicionamento analítico criterioso quanto ao processo de construção 

do artesanato como produto para o mercado. É preocupada com a falta de oportunidade dos 

mais jovens para continuarem vivendo no quilombo e as consequências que esta ausência 

pode causar. 

Sandra: Sua ousadia rompeu limites da discrição quando se fala sobre as experiências 

com o artesanato. Para ela, não é tempo de comedimentos, nem de sujeição. Se posiciona 

incisivamente em relação as experiências que as artesãs têm passado. 

Estas são mulheres de personalidade forte. Cada uma, a seu modo, contribuiu para 

realização das entrevistas. Mais do que as falas gravadas, os dias de observação e o 

acompanhamento no dia a dia de algumas foi essencial para conhecê-las. Esta proximidade 

tornou possível considerar saberes que estão entremeados em sua prática de vida e percepção 

do mundo.    

 

4.7 ENTRE SABERES E ARTESÃS  
 

Reconhecer saberes não é uma tarefa fácil, é necessário entender que eles se fazem em 

conjunto, conectados indissociavelmente ou de modo separado, de forma que não existem 

limites ou linhas que os delimitem. Fazem parte de um jogo complexo de relações tácitas e 

intersubjetivas do conhecimento  que confluem experiência e diferentes opiniões. São saberes 

interdependentes que se complementam. 

Na sistematização destes, inspirado no modelo de Nascimento (2015) e numa 

compreensão ontológica entre o que se considera ser-saber-fazer, foram elencados os 

seguintes exemplos, o saber: comunicativo, discreto, holístico, dialógico, inovador, ambiental. 
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4.7.1 SABER COMUNICATIVO 
 

A desenvoltura para se comunicar é um saber que está relacionado com a 

expressividade, sobretudo, o saber de como se colocar diante das pessoas ou grupos internos e 

externos. Em Mumbuca, a representatividade deste saber se destacou com Dona Miúda. A 

artesã que ficou conhecida como a principal porta-voz da Comunidade e do artesanato. Após 

sua morte ocorreu a pulverização desta representatividade única, fazendo com que outras 

artesãs passassem a ser reconhecidas.  

 Expressa-se pelo saber comunicativo uma imagem de carisma. Pela oralidade, 

demonstram propriedade no que dizem, seduzem e atrai a atenção de quem vai até elas. Com 

este saber, direcionam os objetivos do grupo, defendem seus interesses e legitimam o seu 

próprio discurso. É um saber que leva à liderança e carisma, como foi com Dona Miúda, que 

chegou a receber o título de uma das Mulheres da História do Tocantins, precursora do 

artesanato de capim-dourado e engajamento na questão quilombola (COTRIM, 2010). Estas 

artesãs tornam-se personalidades influentes em tomadas de decisões. São consideradas 

referências, fazendo as mais procuradas pelo público externo, como guardiãs das memórias e 

saberes em que Mumbuca está envolvida.  

Dona Miúda ainda é uma figura representativa por sua trajetória de vida e presente em 

pesquisas (MILHOMEM, 2006; SOUSA, 2009; FREDRYCH, 2009; MEDINA, 2012; 

VIANA, 2013; FUNDAÇÃO CULTURAL DO TOCANTINS, 2010; BELAS, 2008, 2012). 

Deixou um legado que ainda perpetua sua imagem e relação com os nomes Mumbuca, 

Jalapão, artesanato e capim-dourado. Contudo, com a emergência de outras vozes, foi 

possível destacar uma riqueza de opiniões que constrói uma perspectiva multirreferenciada 

sobre a Comunidade. Estas diferenças existentes possibilitou que outras artesãs, não tão 

conhecidas revelassem também o saber comunicativo. Percebê-lo fez possível conhecer outras 

vozes que não esconderam sua ousadia. 

O saber comunicativo não é somente daquelas que têm capacidade discursiva, 

persuasiva, de se expressar publicamente, mas também daquelas que se comunicam de modo 

diferente, pelos olhares, pelas conversas em paralelo, sem estar sob o foco das atenções, 

revelando o saber da discrição, tão relevante quanto as palavras, para a observação e análise 

cognitiva. 
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4.7.2 SABER DISCRETO 
 

A discrição, nos moldes em que foi percebida em Mumbuca, constitui-se um saber 

sofisticado. Destaca-se entre aquelas artesãs que, embora não sejam reconhecidas por suas 

habilidades de fala ou até mesmo inventiva, na confecção do artesanato, de um modo discreto, 

se colocam no processo de produção e de saberes. 

Ser discreta denota sensatez no que deve ser dito ou de algum modo, explicitado. Este 

saber se demonstra pelos silêncios e distanciamentos do que as tornam visíveis nos meios de 

comunicação. A discrição é o lugar onde está aquilo que é submerso, abaixo das entrelinhas. 

É neste nível que está o despojamento, e a ousadia. Ser discreta é um jeito de ser variável que 

demonstra austeridade e comedimento. Está no contrapé do saber comunicativo, que explicita 

o que querem mostrar e saciar os desejos daqueles que querem ver.  

A discrição está, a todo momento, no comedimento do que iria ser dito ou demonstrado. 

Até mesmo as porta-vozes, conhecidas por sua capacidade discursiva, guardam para si, 

momentos de discrição. Como também, outras artesãs, que se reservam o lugar de não serem 

conhecidas pelo público externo, guardam em sua intimidade o que realmente gostariam de 

dizer. Preservam para elas, suas opiniões em seu cotidiano e privacidade.  

 

4.7.3 SABER HOLÍSTICO 
 

A visibilidade dada ao artesanato de capim-dourado, promovida pelo mercado, o faz 

foco de atenção quando se pensa no nome Mumbuca/TO, porém, esta compreensão não se 

trata de uma análise simplificada. As artesãs demonstram um saber holístico que compreende 

a representatividade para seus pares, intracomunidade, como também para o público externo. 

Deste modo, sabem como se portar em diferentes circunstâncias que as inscrevem. 

O saber holístico demonstra que as artesãs têm conhecimento da complexa dimensão 

que o capim-dourado está inserido como produto de mercado, símbolo cultural, local-global e 

do design. Têm uma noção crítica de sua representatividade e o que é feito dela pelos outros 

que as considera como Comunidade, Quilombo, Artesã e Capim-Dourado. E, mais do que 

isso, entendem de dentro para fora sua representatividade como mulheres, negras e com suas 

histórias de vida anexadas ao seu território.  

Este saber holístico as fazem integradas a um universo de significação gerado 

organicamente, em que o ser e o estar são indissociáveis, assim como o fazer localizado. O 
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saber holístico privilegia e se desenvolve pela auto-organização diante das instabilidades 

vitais que as inscreve. Além disso, testemunha o que elas consideram ser ou não ser expresso 

publicamente. Demonstra que o que pensam sobre o mundo que as observa, como também o 

que elas pensam sobre ele. É um saber criterioso. Apresenta um discernimento apurado e 

depurado em experiências em que elas compreendem a representação do que é ser uma artesã 

em Mumbuca. 

É, assim, tanto um saber mediado tacitamente em que seus critérios surgem 

intersubjetivamente, como um discernimento do mundo a partir de uma cosmovisão própria, 

que tem buscado se ampliar em referenciais externos. É empoderador e demonstra que não 

são apáticas a algum tipo de sujeição, mas sim avaliadoras das conjunturas e das brechas que 

possam conquistar, espaços representativos que refletem o mundo em suas medidas. 

 

4.7.4 SABER DIALÓGICO 
 

As histórias de formação da Comunidade, os relacionamentos entre gerações e a 

capacidade de diálogo com agentes externos é uma forma de saber importante para a 

construção da Comunidade, um saber que se dá tanto entre acordos e desacordos (MORIN, 

2012), internos e externos, quanto também demonstra-se solidarizar, refletir o agir, o fazer e o 

ser (FREIRE, 2011). Não se trata de dizer como é, ou como deve ser, e mesmo que as 

imposições possam existir, o diálogo ocorre na aproximação entre pessoas. Não é informar 

dentro de padrões, mas conscientizar, pela memória e referências, as trocas que novos 

conceitos são criados (FREIRE, 2011). 

Em Mumbuca, trata-se de um saber ancestral. É por meio dele que os saberes entre 

gerações se engajam em uma prática que transforma a realidade em que vivem e assim 

produzem conhecimento. É pelo diálogo que a troca de experiências se tem feito, a partir de 

uma conscientização crítica (FREIRE, 2011) e entre as artesãs não têm sido diferente.  

O saber que se dá entre diálogo tem formado em Mumbuca um senso de 

responsabilidade em relação a prática do artesanato e com o ambiente com diferentes olhares. 

Uma conscientização que se constrói entre discussões e desacordos que expressam tanto suas 

insatisfações como também suas conquistas. Portanto, são estas articulações que tem 

constituído uma “consciênciamundo” (FREIRE, 2011) em que tem vivido. 

Compreender este saber entre as artesãs demonstra a capacidade problematizadora da 

realidade. Uma interpretação refinada de experiências sejam elas boas ou ruins, o que tem 
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feito buscar possibilidades de superar contradições entre o mundo em que vivem e os espaços 

que suas imagens, nomes e artesanato tem sido expostos. Trata-se de um saber crítico e 

autocrítico, pois demonstra sentir os papeis entre “opressor-oprimido” (FREIRE, 1987), que 

coexistem entre as veredas e as vitrines. 

O saber dialógico processa uma forma de cuidado afetivo do conhecimento. É uma 

forma de autopreservação, pela necessidade de disputas entre pontos de vistas que perfazem 

necessidades de outros saberes que sustentam outras práticas e sujeitos (SANTOS, 2007a). É 

pelo saber dialógico que Mumbuca tem se sustentado. Está sempre buscando equilíbrio, 

portanto é um saber entre substâncias que se combatem, que tentam se completar e se 

alimentar uma da outra (MORIN, 2012). Este saber dialógico apreende, constitui e modifica a 

realidade em que vivem. É um processo de múltiplas dimensões, subjetivas e intersubjetivas. 

 

4.7.5 SABER INOVADOR 
 

O termo inovação é predominantemente utilizado por áreas do meio tecnológico e de 

empreendedorismo ligado ao mercado, à produtividade motivado pelas mudanças. Contudo, 

inovação, em sua origem latina, innovare (renovar) ou innovatio (renovação) (FERREIRA, 

1999) designa entre as artesãs um saber que consegue equilibrar o que é colocado como 

tradição e sua capacidade de inovação, ou seja, de se repaginar mediante suas referências 

locais e externas. 

 É um saber constitutivo do quilombo, faz parte de sua sobrevivência. O saber de 

renovar-se trata-se de uma forma de inteligência que, entre acordo ou desacordo com as 

circunstâncias que as colocam, está relacionado ao seu modo e qualidade de vida. Não se trata 

de perder, mas de aperfeiçoar e reconstruir valores.  

A capacidade de se inovar e entender a importância da visibilidade da Comunidade é 

um saber que demonstra resiliência e restauração. Entre o doce e o amargo de viver no 

Jalapão, é o saber inovador que expressa capacidade de superação e recuperação. É um saber 

que considera as mudanças e entre elas se restaurar e se aperfeiçoar, uma forma de colocar 

harmonia em uma realidade de dificuldades e conflitos. 

Em se tratando do artesanato em Mumbuca, o que levou a sua inovação no aspecto 

técnico, está associado também ao saber das artesãs de se manejarem entre estas novidades e 

renovarem o modo de ser e de fazer. O saber inovador não é excluir o que existe, mas incluir 

outras formas agregadas às suas.  
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4.7.6 SABER AMBIENTAL 
 

Seria difícil compreender o que se passa nas discussões com as artesãs sobre o capim-

dourado sem considerar o ambiente em que vivem. Não é algo que está sempre explicitado, 

mas sublinhado nas entrelinhas dos momentos de discussões que explica, direta e 

indiretamente, o tipo de existência estabelecida entre e através o ser-saber-fazer do mundo 

que as integra. Este é o saber ambiental, um posicionamento epistemológico (LEFF, 2009), 

base para compreender a relação entre artesãs e o lugar em que vivem. 

O saber ambiental considera o ser, o lugar, o tempo, as identidades, a vida, o território, a 

vontade, a ética, o conhecimento, as diferenças, que produzem uma outra racionalidade, um 

modo de restaurar a relação entre a vida e o conhecimento (LEFF, 2009). Neste sentido, de 

direcionamento e produção do conhecimento, Mumbuca tem se estabelecido, entre a paz da 

vida local e a agitação dos desejos do consumo.  

É pelo saber ambiental que se compreende os fios que conduzem a integração entre as 

diferentes experiências e aprendizados que Mumbuca tem vivenciado. São nestas 

experiências, entre diferentes personagens e diferentes interesses e necessidades, que o saber 

ambiental fundamenta o que as artesãs tem dito sobre a representatividade do capim-dourado, 

pois, é a partir desta, que se compreende o que é o artesanato em Mumbuca, em suas 

diferentes dimensões, coletivas e individuais. 

É pelo saber ambiental, que as atitudes, as escolhas, os sentidos que as artesãs enunciam 

são melhor compreendidos. Este saber epistemológico, teórico, que produz uma outra 

racionalidade, como diz Leff (2009). É demonstrado pelas artesãs em seu cotidiano, em sua 

história de vida, em suas práticas agrícolas, na preservação e equilíbrio com o meio. Elas o 

manifestam quando seus saberes são desconsiderados, subjugados pelo sistema hegemônico 

de produção do conhecimento, como exemplo, o acadêmico. Elas o sentem, quando veem que 

suas vozes não estão sendo ouvidas diante da dificuldade de colher o capim-dourado; quando 

as fontes de água próximas as suas casas estão diminuindo; quando suas práticas ligadas a 

terra são esquadrinhadas e regulamentadas para continuarem existindo; quando suas terras, 

não tituladas, são exploradas pelos seus pares ao serem vendidas à pessoas de outros estados. 

Com os procedimentos do método e análise buscou-se compreender as referências que 

constituem  o complexo saber-fazer das artesãs. Para explicitá-los, no próximo capítulo são 

apresentadas as falas sobre o artesanato e relatos de sua história recente.  
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CAPÍTULO 5 – MEMÓRIAS, APRENDIZADO E OS LIMITES DO ARTESANATO DE 
CAPIM-DOURADO EM MUMBUCA 
 

A produção do artesanato de capim-dourado tem sido resultado de um processo de 

tradução, transdução, transferência, (re)apropriação, (re)construção, socialização e 

(re)combinação inter e transubjetiva de diferentes formas de conhecimento. Entende-se que 

para esta pesquisa foi possível identificar o que está implícito e explícito  quando se trata da 

dimensão estética do artesanato de capim-dourado. Assim, concebe-se que a partir da análise 

das falas, se fez necessário demonstrar o que já aconteceu para que o artesanato e capim-

dourado saísse das veredas do Jalapão até as vitrines das cidades.  

É entendido que a análise cognitiva, enquanto posicionamento dedicado a compreender 

a condição complexa que se fazem nas relações entre diferentes conhecimentos, é capaz de 

reconhecer paradigmas, seus moldes, questioná-los e abrir outras possibilidades com 

referenciais inter e transdisciplinares (RIBEIRO, 2012). O debate representa a 

multirreferencialidade que atravessa a formação do analista cognitivo, como também de seu 

objeto analisado. 

Explicita-se neste capítulo  o entrecruzamento da prática do artesanato em Mumbuca e 

agentes externos que têm agido mais ostensivamente na projeção, adaptação e exposição do 

artesanato de capim-dourado, dentre eles, políticos, designers, pesquisadores e atravessadores. 

Como pressuposto analítico, resultado da observação e entrevistas, foi possível sistematizam 

caminhos do saber-fazer e do design que permitiu ser organizado em quatro eixos. 

Eixo 1: Projeção. Esta primeira etapa da análise tratou de processos que compreendem a 

fase em que o artesanato era elaborado intersubjetivamente entre as experiências em 

Comunidade e como se deu sua projeção e projeto para o mercado ampliado durante as 

primeiras capacitações. Este momento em que o artesanato/produto foi elaborada é de 

extrema importância para entendimento do que era o artesanato das veredas de sua localidade 

para o artesanato das vitrines. Demonstra os valores de um modelo estético que rapidamente 

se torna predominante para a prática do artesanato em Mumbuca. No início da história do 

artesanato/produto, Mumbuca ganhou visibilidade e ao mesmo tempo referencia deste 

artesanato adaptado para o mercado. 

Eixo 2: Adaptação. Este eixo foi criado para aprofundar a análise do que as artesãs 

dizem sobre o seu processo de aprendizado intracomunidade e como compreende as 
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adaptações da sua prática. Desenvolve uma análise em que o artesanato de Mumbuca passa 

por transformações do que era feito antes dos interesses pelo aperfeiçoamento para abertura 

comercial e após. Tem como destaque as alterações com limites, aceitas pela comunidade e a 

renovação do artesanato sem limites. Discute-se o que é considerado o autêntico quilombola 

que, ao mesmo tempo, se contrapõe e se mescla ao autêntico comercial. 

Eixo 3: Exposição. Esta análise trata da exposição dada ao artesanato que 

consequentemente ocorreu também com os nomes das artesãs e o de Mumbuca. São 

apresentados pelas artesãs pontos de interesses significativos para continuidade da prática do 

artesanato em Mumbuca. As artesãs comentam sobre a visibilidade do artesanato vendido em 

diferentes espaços de exposição e como entendem este processo para uma (re)construção e 

(re)combinação do artesanato de capim-dourado. Trata-se de efeitos resultantes da exposição 

do artesanato e do universo de referências a que está interligado. 

Eixo 4: Autorização. O último eixo foi levantado a capacidade da artesã de si autorizar 

no processo criativo/produtivo. A interação entre artesãs e designers leva à discussão dos 

limites de como se processa o conhecimento sob diferentes matrizes de referência. Nesta fase 

foi demonstrado o quanto tem sido caro o caminho que o artesanato de capim-dourado tem 

percorrido das veredas à vitrines, em que a desigualdade, entre os diferentes lados, se 

estabelece como instrumento de poder.  

Na análise das entrevistas, a divisão dos eixos relacionados ao esquema de perguntas 

com os objetivos específicos da pesquisas estão expostos no quadro a seguir. 
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Quadro 3: Estrutura de análise das entrevistas  

QUADRO DE ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

EIXO 1 EIXO 2 EIXO 3 EIXO 4 

PROJEÇÃO ADAPTA
ÇÃO 

EXPOSIÇÃO AUTORIZAÇÃO 

PERGUNTAS 
ENTREVISTA 

PERGUNTAS 
ENTREVISTA 

PERGUNTAS 
ENTREVISTA 

PERGUNTAS 
ENTREVISTA 

• Histórias de 
família 

• Preocupação com 
as futuras gerações 

• Relação com o 
tempo 

• Aspectos 
aplicados à prática 

• Peças que vendem 
mais 

• Identificação com o  
artesanato 

• Relação com 
pesquisadores(as) 

• Cursos para aperfeiçoamento 
do artesanato 

• (Des)Valorização 

OBJETIVO ESPECÍFICO OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

1. Conhecer as referências que constituem o 
artesanato de capim-dourado, do passado à 

atualidade, e o processo de projeção e 
adaptação para o mercado. 

 

2. Identificar os 
processos de produção 
do conhecimento acerca 
do design e do 
artesanato de capim-
dourado. 

3. Revelar por uma análise que 
envolva a dimensão estética das 
artesãs os resultados da produção 
do artesanato/design de capim-
dourado. 

. 

SUBEIXOS SUBEIXOS SUBEIXOS 

-MEMÓRIA DE UMA 
APRENDIZAGEM 
SITUADA 
-ARTESANATO 
TRANSCULTURAL 
-PREOCUPAÇÃO 
COM NOVAS 
GERAÇÕES 
-DO “PINGO-DE-
OURO” AO “CAPIM-
DOURADO 

-ARTESANATO 
ADAPTADO (COM LIMITE) 
-INTERNALIZAÇÃO DE 
SABERES 
-INCORPORAÇÃO E 
COMBINAÇÃO DE SABERES 
-ACORDOS E DESACORDOS 
ENTRE SABERES 
-ARTESANATO 
RENOVADO (SEM 
LIMITES) 
-IDENTIDADE RENOVADA 
-LIMITES 
TRANSBORDADOS 

-CRESCIMENTO DO 
ARTESANTO E A VIOLAÇÃO 
DAS PRÁTICAS 
-PREVISÃO DO FIM 

-FAZER É ARTESANATO, PENSAR É 
DESIGN 
-SABERES COMPARTILHADOS 
-O TEMPO DE FAZER E O TEMPO DE 
APRENDER 
-ARTESÃ TAMBÉM É DISGNER 
-(DES)VALORIZAÇÃO 
-(IN)VISIBILIZAÇÃO 
-DESOBEDIÊNCIA EPISTÊMICA 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

5.1 PROJEÇÃO 
 

O eixo sobre a Projeção traz indícios da história das artesãs e o produto capim-

dourado que dão início aos intercâmbios entre Mumbuca e agentes externos. Neste processo, 

implicitamente estão estratégias (CERTEAU, 1998) entre saberes de uma aprendizagem 

situada entre famílias diferentes e intrafamiliar (LAVE; WENGER, 1991) que elabora um 

conhecimento localizado (HARAWAY, 1995). A projeção também demarca o começo da 



118 

 

socialização de conhecimentos tácito e explícito (TAKEUCHI; NONAKA, 2008) entre 

artesãs e designers, que projeta a habilidade das artesãs para a organização de um novo 

artesanato/produto associado ao design. 

 

5.1.1 MEMÓRIA DE UMA APRENDIZAGEM SITUADA 
 

Nesta seção, a narrativa apresentada pelas artesãs reverbera aspectos de uma 

aprendizagem situada (LAVE; WENGER, 1991), que envolve suas memórias de 

relacionamento com o ambiente, além de processos de formação do quilombo; relatos de uma 

época em que o artesanato era feito por uma pequena quantidade de artesãs, entretanto não 

deixava de ser um constructo complexo de um saber-fazer o qual se articulava sob diferentes 

ângulos do viver.  

Tais observações são relevantes para pensar o meio que o saber-fazer está implicado e 

se constrói. As artesãs destacam uma época em que as referências da criação de utensílios 

feitos à mão eram resultados de suas experiências de vida, na adaptação das famílias que se 

formavam na região. Memórias que relatam histórias de um projeto inicial que fundamenta a 

criação de uma raiz histórica que legitima o artesanato em Mumbuca e fornece subsídios que 

alicerçam o discurso-memória do produto de capim-dourado. 

O artesanato é o resultado da relação do ser humano e o ambiente em que vive. É a 

partir deste princípio que o saber sustentável se faz, entre experiências e inter-relações do ser, 

do saber e do fazer. Forma-se, nesta construção entre saberes, uma relação afetiva entre o ser 

e o território. Um ser-saber-ambiente de onde parte as referências do artesanato (LEFF, 2011).   

Sobre esta relação com o território e ambiente, a artesã Regina explica que no passado, 

seu pai fazia duras viagens para conseguir itens necessários para o seu cotidiano. Exemplifica 

uma relação íntima com o território, que com o tempo tem diminuído em relação às novas 

gerações. 

A gente da vontade de chorá meu fi (filho). Da vontade de chorá. Tem hora que a 

gente alegra, mas tem hora que a gente me-di-ta! O tanto que meu pai sofreu… 

naquele tempo, nem carne de vaca conhecia. Hoje o povo num quer ir nem na 

roça. […] A vontade não é só para catar capim… é lembrar onde meu pai 

ranchava… aonde os pé de pau acabou. (Regina, 2013). 

Sendo uma das mais idosas, a memória que tem de seu pai se destaca por aspectos  do 

como viver na região, porém, a variação entre se sentir alegre e vontade de chorar está em 
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pensar na preocupação com as gerações mais jovens em relação ao território. Por trás do que 

Regina diz subsiste uma história de povoamento e projeção da perspectiva de futuro das 

famílias que ali se formavam e que mais tarde viria a ser identificada como  um quilombo. 

Relata uma vida passada, alterada com o que veio a ser os interesses externos pelo Jalapão e o 

artesanato. 

O artesanato que nascia neste estilo de sobrevivência só viria vivenciar uma outra 

projeção, com base em paradigmas externos, a partir dos investimentos do governo estadual. 

O destaque na fala de Regina está no detalhe que representou e representa mudanças 

significativas na vida de suas famílias. 

O importante, aqui ó, o como que é. Aqui era mato. Aqui era mato! Aqui não é 

igual tá aqui hoje. Rodagem, carro perto não. O carro vem bem aqui… não (tinha) 

abastecimento. Um capão, assim ó. Aqui é um maior exemplo de capão. Ateava 

fogo, derrubava roça, era um capão reservado! Morava dois na cabeceira 

(descrevendo os lugares das casas), mais dois aqui assim, nesse meio. Mais dois lá 

na Barra e outro … era aqui que nós morava. (Regina, 2013). 

 
Regina relata a abertura de caminhos que permitiram o acesso à Mumbuca que criou 

oportunidades via direta com agentes externos. A estrada trouxe novas possibilidades que 

projetariam o nome e as artesãs no cenário do artesanato estadual e nacional (MILHOMEM, 

2006; SOUSA, 2012; ANJOS, 2015).  

Como foi explicado no segundo capítulo, o primeiro contato de artesãs com o design se 

deu em Mateiros, pois na época não havia estrada definida até o local da Comunidade. A 

estrada possibilitou os primeiros projetos de valorização do artesanato proporcionado pelo 

SEBRAE, em conjunto com o governo estadual. O acesso à Mumbuca pela estrada, e a 

construção de uma ponte de madeira15, representou o início da reconfiguração do artesanato, 

como também da Comunidade. 

Permeia, na análise sobre a estrada, um universo complexo de conexões entre artesãs,  

                                                
15 A ponte de madeira sobre o Rio Sono que se encontrava em condição precária, mas representava uma 
importante do acesso de Mumbuca à Mateiros e de visitantes foi incendiada em agosto de 2016. Não se sabe 
autoria do incêndio que deixou Mumbuca por sete com extrema dificuldade de realizar suas tarefas do dia da dia 
como o trânsito de moradores, estudantes, visitantes e veículos. Durante estes meses o acesso somente foi 
possível passando dentro do rio. Uma ponte de concreto foi construída no mesmo lugar, o que representa 
melhores condições de acesso e segurança para quem irá utilizá-la. 
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governo do estado e mercado do artesanato. Para Mumbuca a estrada significa possibilidades, 

que relacionam o viver quilombola e as vicissitudes de maior acesso a um ideal de mundo 

moderno. E isso a colocou no mapa do Estado do Tocantins país para a maioria das lojas de 

artesanato e rotas de turismo. 

Em meio a projeção local e nacional do artesanato deve-se considerar os aspectos 

cognitivos que representou. Ocorria ao mesmo tempo a disseminação de referências do e 

sobre o território, o aprendizado, na relação com o meio e as famílias em Mumbuca. Em seu 

relato, Isabel descreveu sua vontade de aprender, com detalhes na narrativa. Recria em sua 

memória afetiva o lugar, o dia e a atenção às instruções de uma aprendizagem situada, 

intrafamiliar contado em detalhes: 

Ela coloco assim, até uma esteira de olho, uma esteira de buriti, olho do buriti. 

Esteira, que faz com o próprio olho do buriti. Por que o olho assim, você tira a 

seda dele, você faz assim... tem que fazer... tem que tirar a seda... a esteira. Por 

que tirando a seda ele fica fraco, né? Não é durativo, para fazer esteira, sem a 

seda, tem que deixar a seda, para fortalecer mais tempo ó... (estalo de dedos) 

séculos. Aí mamãe colocou a esteira, lá. Assim... eu lembro como se fosse hoje, me 

chamou a atenção, pegou duas agulhas, uma pra mim e uma pra ela. Aí ela 

começou pra mim, minha primeira peça minha foi um potim. Aí eu fiz, minha mãe 

começou e eu fiz. Encabula, com vontade, ansiosa, assim, tremendamente. Aí a 

primeira peça, não ficou muito legal, não. Aí fiz de manhã cedo, a segunda peça. 

Isso, dava assim, garantia pra mim, uma iluminação, tremenda. Na terceira peça, 

aí fiz perfeito, já sabia manejar, o jeito de colocar a seda na agulha e segurar o 

olho da seda direitim, no capim. Mecha o capim dentro de outro, pra não fazer 

pontaria, entendeu? Eu fiz... fui fazeno. (Isabel, 2013). 

 
A artesã demonstra a memória que cria o universo simbólico do artesanato. A narrativa 

elabora uma realidade compondo um imaginário coletivo, como uma dimensão significativa 

para se compreender a criação do significado do artesanato em Mumbuca. Uma imagem e 

imaginário que valoriza a memória, a história, a região e o produto artesanal. 

O imaginário está em constante mudança (CASTORIADIS, 1982), assim como as 

lacunas da memória que são preenchidas entre as gerações (HALBWACHS, 2003). A 

representação do fato detalhado é uma tradução que cria um sentido poético (LE GOFF, 1980, 

1990) no relato sobre o momento do aprendizado. O relato evidencia as circunstâncias 

necessárias para legitimar o artesanato de Mumbuca, para aquilo que lhe é significativo e 
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mantido como um saber localizado (HARAWAY, 1995). 

Isabel, em outra fala, destaca o futuro da Comunidade e como a memória constitui-se 

referência para as próximas gerações. Para ela, a prática se vincula às relações familiares e 

aos contatos que Mumbuca estabelecia com outros lugares. Nota-se o trabalho do artesanato 

relacionado ao cotidiano de sua família. 

Toda vez minha mãe sentava, me chamava. Por que sabe que mãe de casa, tem a 

tarefa de casa, né? Só podia sentar depois da tarefa feita, pra dar a merenda, pra 

dar o almoço, pra dar a janta pro maridão dela, que tava viajando, tem que ficar 

um tempo. E depois que ela desocupava disso aí, ela desocupava, ela me chamava 

pra sentar. Né? Mamãe fazia muita peça. Ia fazeno e guardano Meu pai levava lá 

para Formosa e trazia pra mim, várias coisinhas. A... aí eu ficava toda... se 

achava. Formosa da Barrêra. Meu avô, ia tanto pra lá, meus tios. Fazia quinze dia 

de viagem com cinco, seis, dez jumentim, andano. Depois deu, aí fui ensinando os 

outros a ensinar, irmão, primo, entendeu? Até que cresceu. Aí eu sentava debaixo 

das árvore ali com minhas prima, minhas sobrinha, ensinando. (Isabel, 2013). 

 
O relato de Isabel transpassa uma projeção não formalizada do artesanato intrafamiliar. 

Um saber intuitivo era elaborado entre gerações e das famílias para a região. Assim, a 

memória era construída para que não fosse preterida ou esquecida. No entanto, passado e 

presente se fundiram para que o saber, que se adapta e se modifica, continue seu caminho. 

A gente que nasceu aqui no Mumbuca, a gente não entra lá! Eu vou trazer para 

esta geração de hoje. Trazer! Eu vou trazer o trançamento. Eu vou trazer o 

trançamento, dos meus antepassado. Eu, não tenho nem imaginar, deu pegar de lá 

para cá, não!  No trançamento dos meus antepassado, aonde eu tenha a raíz 

fundamental do conhecimento dos meus antepassado. Eu não acredito de lá para 

cá. Eu acredito aqui! Que daqui que abrochô. Para fora! (Isabel, 2013). 

 
Isabel expressa um saber que provém de experiências que há muito tempo tem evoluído 

e permitido um viver quilombola que acelera a projeção do artesanato. A ênfase dada ao 

presente remete, sobretudo, a importância atual que o artesanato alcançou. Não é uma 

contradição que anula o que já foi feito enquanto técnica, mas um reforço do que acredita que 

deve ser defendido para garantir sua sobrevivência e autoria sobre a prática, pois é isso que o 

artesanato significa em sua fala. Trata-se da valorização daquilo que trouxe visibilidade para o 

nome Mumbuca, tática (CERTEAU, 1998) que demarcam limites históricos de onde iniciou o 
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artesanato. 

Para Virgínia, a aprendizagem situada está relacionado ao exemplo de ver sua mãe 

costurar o artesanato, desde a época que era desconhecido. Virgínia diz que fazer artesanato é 

lembrar de sua mãe 

Entrava dentro do quarto dela … deu quatro hora da noite … da manhã … tava 

apegada costurado. Mostrava: “lá minha fia … os potim aqui”. Nós dormino e ela 

[costurando] … nos acordava … acordava pra saía pra fora … de noite … a luz 

do quarto tava acesa… a janela aberta. Quando é cedo … a gente corria lá … ela 

tava alegada (alegre) costurado. (Virgínia, 2013). 

 
A dedicação à prática relatada por Virgínia, por parte de sua mãe, guardava uma defesa 

do que ela compreendia ser algo antigo em sua história. Em uma outra fala, a artesã Neide dá 

um exemplo deste tipo de saber de onde emana uma ontologia do objeto/artesanato/situado.  

Não é somente no objeto que se encontra o seu significado, mas no que vem antes dele. 

Neide relata um viés afetivo com o passado e o território. Demonstra uma relação impregnada 

à terra, à casa onde nasceu e tem vivido. A memória dos campos e veredas que formavam as 

paisagens de quando jovem é um exemplo. 

Aí quando o sol passava, quando vinha o vento, aquele ventim, nove hora, o vento 

parava aqui, e o sol brilhava. Dava vontade nem de catar. É verdade. Meu Deus, 

que coisa linda! Tá mais bonito que na peça. Eu acho mais bonito que feito a peça 

e botado na loja. Eu acho mais lindo ainda. O brilho do sol nele, o vento leva e 

volta, o sol pegano. Hoje você vê o capim misturado com o mato, antes você via 

capim puro, o matim lá longe, lá no fundo. Porque ele conseguia colocar o mato 

para baixo. (Neide, 2013). 

 
A artesã apresenta um saber ontológico e axiológico com o território. Um saber 

incorporado (HARAWAY, 1995; MAFFESOLI, 1998; LEFF, 2011; FRÓES BURNHAM et 

al., 2012) com uma perspectiva de beleza que está em suas lembranças na formação  dos 

significados do ser com o ambiente. Algo que fez parte de sua vida, mas que tem sido 

depredada. 

Neide ainda explica que o artesanato que se fazia tinha como modelos suas próprias 

referências. O aprendizado com parentes e a relação com o território formavam a concepção 

do que era o universo do artesanato. Sendo uma das artesãs que aprendeu a técnica com 
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parentes próximos, entre famílias diferentes, para ela, a base da técnica continua sendo a 

mesma desde quando aprendeu com suas tias, as primeiras artesãs da Comunidade. 

Nós já sabia costurá o capim dorado. A gente só precisava só de modelo. Mas a 

cultura continua a mesminha. Nós não tinha coisa pra olhar e “vamos fazer esse 

aqui”, né? Se nois tivesse o nois via aqui, nois fazia nós mesmo. O artesanato, a 

panela nossa, a panela de cozinha, foi minha avó que fez. A panela de barro. O 

que ela fez uma coisa de barro, ela fez com a amarra do capim-dourado com a 

seda do buriti. Né? Pra fazer, minha avó, né? (Neide, 2013). 

 

Neide explica que as referências para as artesãs eram os modelos que persistiam em sua 

visão de mundo, como objetos úteis do dia a dia. As memórias, saberes e território estão entre 

as referências, dos laços interétnicos que formaram as primeiras famílias do povoado.  

 

5.1.2 ARTESANATO TRANSCULTURAL 
 

Faz parte da memória de formação do quilombo o aspecto transcultural de sua formação 

(MUNANGA, 1996; CANCLINI, 2013) como comentado no primeiro capítulo. Como 

exemplo, está a relação com indígenas na região, algo que era comum no processo de 

interiorização do Brasil. A entrevistada Sônia deu detalhes que remontam à época da fixação 

das famílias. Durante sua infância ouvia seu pai falar dos indígenas que tinham na região, que 

são seus antepassados, como sua bisavó. 

Conheci demais, nós somos da descendência de índio! A minha avó, bisa, tataravó 

foi pega aí no mato. Ela foi laçada aí. É, bisavó. É da família, aí. Índia, cabocla. O 

véi Jacinto, não conheci ele direito, mas meu pai falava nele demais. Era os 

parente dele. A minha avó falava que foi pegada numa mato que tinha aqui, uma 

índia. Correram e ficou essa caboclinha, aí panharam. (Sônia, 2013). 

 
A artesã é testemunha e explicita uma história de formação da Comunidade. Para Sônia, 

há o reconhecimento da prática do artesanato com a presença de indígenas no seu passado. 

Quando a minha avó descobriu esse capim pela primeira vez eu estava junto com 

ela. Foi o dia... que... O dia que ela tava descobrindo, eu tava! Era bonito, e que ia 

ser valorizado. Ela fazia uma cestinha. Ela fazia uma cestinha de seda, com buriti, 

não era com o capim-dourado, não. Eu tinha uns 10 anos. (Sônia, 2013). 
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Sua avó era neta de um dos casais que iniciaram a Comunidade. Pelo relato  construído 

pela artesã estão os encontros de saberes, que devem ser considerados na prática do artesanato 

em Mumbuca. Sônia guarda suas lembras como um modo de preservar seu passado e o 

imaginário histórico, algo que é discutido em Mumbuca, quando se trata de falar sobre as 

novas gerações e como lidam com as histórias dos mais velhos.   

 

5.1.3  PREOCUPAÇÃO COM NOVAS GERAÇÕES 
 

Para Isabel, a prática está relacionada à memória da Comunidade e apesar de a projeção 

dada ao artesanato como produto de mercado, a memória do saber-fazer terá que se manter. 

Sua preocupação evidencia a história do artesanato para conservar os aspectos de uma estética 

que ratifica uma raiz do conhecimento que ela defende.  

A importância da memória perpassa toda a fala. Um de seus pontos principais está em 

enfatizar que o artesanato tenha se tornado conhecido em/por Mumbuca. É essa memória que 

atravessou o tempo, pela oralidade e pela prática; e é a essa memória que a geração mais 

jovem deve sua responsabilidade.  

Hoje eu tenho a oportunidade como tive com minha mãe e minha avó... como tive 

oportunidade com minha mãe e minha avó, eu tenho a oportunidade com a 

geração de hoje. Entendeu?! Eu explico direitinho. Eu faço questão! De falar mais 

alto com eles aqui. Com essa geração. Para ter esse conhecimento... dessa, é... 

trançassão! Que meus antepassados deixou. E eles falavam assim. “Fia! Meus 

fios!” Sobrim, parente, neto tatatatá… — “Cuidado para não acabar essa... essa 

tradição. Essa, essa trança de conhecimento que a gente tem! A gente tá saindo, 

porque a gente tá veio, não aguentando mais fazer!, mas vocês, abraça, ergue a 

bandeira, não deixa a bandeira descer, ergue ela. Por que vocês são novo. Tem 

como espaço... de fazer, né?! O conhecimento de toco, onde... Onde vem, de lá 

para cá, mantimento, o arroz, o feijão, do maxixi, da broba, da mandioca, do 

milho, entendeu? A gente tem uma fonte de preocupação, pra que essas menina 

nova aí... carati nisso aí! Carati! Não vai mudar de situação que vem pra cobrir a 

raiz que é o padrami (padrão) do conhecimento e do trabai! (trabalho). Não é de 

fantasia, que fantasia, fantasia, não! (Isabel, 2013). 

 
A preocupação e o discurso em defesa da prática apresentada um outro lado que se 

constituiu a partir do início da expansão do comércio. Com experiência, há a relação entre os 
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benefícios do crescimento das vendas e as consequências que podem trazer para as novas 

gerações. A projeção do início das vendas trouxe outras combinações de saberes quando 

Mumbuca começa a se inscrever entre estratégias de se sentir dentro e fora da modernidade e 

de suas múltiplas combinações (CANCLINI, 2013). Nesta história de projeção/formatação do 

artesanato para o mercado foi criado o nome “capim-dourado”. 

 

5.1.4 DO “PINGO-DE-OURO” AO “CAPIM-DOURADO” 
 

A criação do nome “capim-dourado” foi um projeto elaborado para aceitação pelo 

mercado consumidor. Com o nome, o projeto atribuiu novos significados ao artesanato. O 

contato do povoado com o Governo do Estado do Tocantins, Secretaria de Cultura e 

SEBRAE, o nome o qual se referiam à planta, pingo-de-ouro, foi alterado para capim-

dourado. Vejamos o que nos diz a artesã Neide: 

É, aí… minha avó não botou, não era capim-dourado, minha avó chamava pingo-

de-ouro. É, minha avó era  pingo-de-ouro. [Ela dizia] “Vamos apanhar o capim 

pingo-de-ouro”, não era, “Vamos apanhar o capim-dourado”, não. (Neide, 2013). 

 
Neide toca no ponto de transição entre passado e presente. Um nome pouco comentado, 

pingo-de-ouro, ou como também era chamado, capim-de-vereda (citado por outra artesã), são 

referências que começar a ser apagadas com o início da projeção e criação do artesanato como 

produto. Assim o nome capim-dourado é transformado em nova referência não somente das 

artesãs, mas também do design. Cria-se, portanto, um novo imaginário, uma nova 

mentalidade, aliada ao branding (criação da marca), que se volta para o mercado a partir da 

tradição. 

A escolha do nome aconteceu a partir de uma lista, com três opções, durante os 

treinamentos  promovidos entre governo estadual e SEBRAE. Os nomes eram: capim-

dourado, capim-de-vereda e capim-ouro. Um deles, que estivesse adequado para a projeção 

do produto, deveria ser escolhido pelas artesãs e associados. Amélia explica alguns dos 

critérios discutidos entre elas.  

Ouro, é muito perseguido; Vereda, também não pudia ser. Nós coloco, Capim-

dourado. (Amélia, 2014). 

 
O emprego da palavra ouro foi negado porque, segundo a artesã, poderia chamar muito 
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a atenção, o que levaria à rápida procura. Na história de criação do nome é envolvida a 

participação das artesãs, como uma menção à criação do nome capim-dourado a partir delas, 

porém, isso não é um consenso, como é explicado por Neide. 

Capim-dourado foi depois desses cursos, depois dessa formação todinha. Aí veio 

da [Secretaria da] Cultura, esse nome capim-dourado, mas quando saiu daqui era 

pingo-de-ouro. (Neide, 2013). 

 

A estratégia de projeção envolveu, a partir da internalização do grupo, o 

desenvolvimento do produto que passaria a incorporar os sentidos atribuídos pelo mercado, 

mas que mantivesse o espírito do capim pingo-de-ouro. 

Durante a criação do nome, que se tornaria uma marca do artesanato, foram pensados 

vários fatores. Dentre eles está a palavra vereda, que não foi apreciado pelas artesãs por  

remeter a outro nome pouco mencionado, capim-de-vereda, tão antigo quanto pingo-de-ouro. 

O nome/logo deveria ser especial e potente o suficiente para lançá-lo como produto de um 

design atraente, que ao ser visto pelo consumidor, sucedesse lembranças de um produto com 

ar de tradição e contemporaneidade e beleza. 

Como princípios do design, o dourado deu um sentido de sofisticação à palavra capim, 

que alude ao simples e natural, àquilo que vem do campo, pertencente à terra. Como adjetivo, 

dourado foi estrategicamente mais apropriado do que a própria palavra ouroq1, pois desvia da 

preocupação apontada por Amélia. Ao mesmo tempo, a palavra remete ao brilho, que 

expressa símbolo de nobreza, fausto, luxo, ostentação e grandeza. Para o design, o projeto foi 

de propiciar um ar de nobreza ao artesanato, que passa a ter luz própria, confiante e dono de 

si. Uma menção ao que Quijano (2005) explica ser a relação entre o primitivo e o moderno, 

criado por uma estética dominante que cria suas referencias para se autolegitimar.  

O branding é a habilidade de dar maior valor ao produto. Associado ao design, abre  um 

espaço de explicitação e compartilhamento entre conhecimento tácito e explícito 

(TAKEUCHI; NONAKA, 2008) entre artesãs e designers para lançamento de um produto. 

Lança para as artesãs o imaginário idealizado, de uma modernidade prometida que se faz pela 

projeção sedutora e exclusiva de um mundo que não a pertence, mas que pertence ao 

artesanato/design, que alcançará outros espaços, das veredas às vitrines. 

Inserido no mercado, o sistema que rege a venda do artesanato exige uma visão 

expandida que incorporou outras vozes e linguagens diversificadas em uma união entre 
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oposto. O nome capim-dourado (capim+dourado) uniu o rural ao urbano, o simples ao luxo, o 

artesanato ao design. 

Se fosse para explicar o que foi inventado sobre a história do artesanato e artesãs, 

seriam estes os limites. As artesãs revelam no eixo projeção o lado genuíno de suas prática e 

vida em grupo. É necessário saber o que é a tradição inventada (HOBSBAWM; RANGER, 

2012) e o que é legítimo (SANTOS 2002) quando se fala em artesanato de capim-dourado das 

artesãs de Mumbuca. A tática (CERTEAU, 1998) de reforçar o discurso para seu aprendizado 

mostra, entre seus interstícios, que nem toda tradição inventada (SEBASTIÁN, 2014), quando 

se considera a aprendizagem situada (LAVE; WENGER, 1991). Portanto, é importante saber 

os limites de quando e como a invenção é iniciada, utilizada como discurso histórico para se 

legitimar. 

Segundo Neide, o capim-dourado não teve mais fronteiras. Nesta época, as artesãs de. 

Viam que a concorrência seria uma ameaça para seu sustento. O apego e as expectativas de 

mudanças que viriam a ser significativas geravam um sentido de pertencimento que, segundo 

a artesã, deveria ser reservado somente à Mumbuca. Foi algo que não ocorreu com a difusão 

dos cursos que ensinavam diferentes formas diferentes de fazer o artesanato. 

Neste eixo de análise foi apresentado um preambulo de memórias, saberes, território e o 

início da projeção externa do artesanato de capim-dourado. O próximo passo foi a adaptação 

das peças. 

 

5.2 ADAPTAÇÃO 
 

O eixo adaptação faz referência às concepções do saber-fazer intercomunidade e 

transcomunidades que tem feito com que o artesanato se adapte às propriedades do design e 

do mercado. As artesãs analisam um outro fazer apreendido tecnicamente durante as 

capacitações com designers e levantam categorias estéticas de produção em que há 

socialização e articulação de conhecimento tácito e explícito. Trata-se de um processo 

seletivo em que saberes acumulados sobre o território (CASTRO, 1998; FRÓES BURNHAM, 

et al., 2012) e as diferentes formas de aplica-lo se adapta para sobreviver. 

O método utilizado para que ocorra a internalização de referências externas é 

compreendido por Polanyi (1958) como um processo de socialização do conhecimento. Para a 

criação da marca de um produto  que seja valioso, é necessário produzir um conhecimento 
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sobre ele. Neste caso, conhecimento tácito das artesãs é de extremo valor, pois nele está a 

técnica e tecnologia que se multiplica em formas diferentes quando associadas ao design. 

Como foi feito na criação/projeção do produto, foi enfatizado o conhecimento tácito 

intracomunidade, que deu tom ao conceito tradicional do artesanato/produto inventado. Isso 

criou um conceito, ou seja, associou a memória das artesãs ao produto (TAKEUCHI; 

NONAKA, 2008). 

Para a projeção e adaptação foi vivenciada pelas fases em que ocorreu conversão do 

conhecimento. Uma expansão por meio de interações sociais é dividida em dois sistemas, 

tácito e explícito. Esta forma de gestão do conhecimento são definidas de fases do Processo 

SECI (Socialização, Externalização, Combinação, Internalização) (TAKEUCHI; NONAKA, 

2008). 

Sobre o que as artesãs relataram na fase inicial e histórica do capim-douro tomando a 

vertente de Takeuchi e Nonaka (2008), para criação de marcas de produtos, foi vivenciado o 

que os autores chamam de processo de Socialização, o qual ocorria a partir da transferência 

de experiências entre as famílias das artesãs, ou seja, saberes que em meio as famílias, era 

vivido pelo cotidiano, sem sistematização formal do conhecimento. Este saber tácito, 

percebido e apreendido por professores designers abriu o espaço para as novas formas do 

produto, que o levou à segunda etapa da gestão do conhecimento, a Externalização. Esta fase, 

é a formulação do tácito em explícito. Nesta etapa ocorreu a articulação de diferentes 

conhecimentos entre artesãs e designers, em que surgiram as primeiras peças direcionadas ao 

mercado. Logo, ocorre a fase da Combinação, quando são criadas novidades adaptadas ao 

mercado, não somente orientada durante os cursos, mas também a partir de artesãs. Elas criam 

de modo independente as suas peças. Na última etapa do Processo SECI, está a 

Internalização, esta representa um conhecimento concretizado e incorporado, constituindo 

uma nova marca, um produto diferenciado do que era antes. Isto representou a incorporação 

de novidades, com a combinação de diferentes referências, ou seja, na criação de uma 

identidade para o produto 

Esta elaboração do conhecimento não se dá somente de maneira pacífica, existe um 

processo com e contra essas mudanças. Como resultado estão reações entre a conservação do 

que existia e a adaptação para criação do novo, que têm como base interrelações de saberes. 

Como é dito por Lave e Wenger (1991) sobre aprendizagem situada, entre acordos e 

desacordos. Conhecimento tácito e explícito se articulam, no entanto, é necessário considerar 

que a aprendizagem da adaptação tem seus limites conforme os pressupostos de algumas 
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artesãs.  

As falas tornaram possível elencar subeixos que representam um Artesanato adaptado 

com limites, que remete a um autêntico quilombola; e um Artesanato renovado sem limites 

que cria um autêntico comercial.  

 

5.2.1 ARTESANATO ADAPTADO (COM LIMITE) 
 

Neste subeixo, são citados modelos de peças que faziam antes da adaptação. Apontam 

questões que puderam ser analisadas como a relação entre a memória e o processo de 

adaptação para aperfeiçoamento e criação de novos modelos; a mudança dos nomes das 

peças; o uso de materiais naturais e artificiais; e, por fim, a necessidade de se adaptar para 

adentrar no concorrido mercado criativo do artesanato-design. 

 
5.2.1.1 SABERES ADAPTADOS 
 

A adaptação dos saberes esteve no cotidiano das artesãs a partir da ampliação do 

produto. A artesã Regina explica isso com clareza sobre os modelos que fazia antes do 

crescimento das vendas e como suas intenções no processo criativo passaram a ser 

direcionadas ao mercado do artesanato. Ela explica do que gosta de fazer, mas que não tem se 

dedicado depois que surgiram modelos que considera mais adaptado para o mercado. Sobre o 

que ela gosta é uma referência à prática de como as peças eram feitas. Citou um modelo não 

tão comum: a panelinha de ferro que segue o mesmo modelo de uma panela de ferro usada 

para cozinhar. 

Outro dia… eu fazia uma panela. Você conhece panela de ferro? Eu fiz uma, bem 

assim. Tava com muitos anos, eu fiz. Aí eu fiz… num tinha saída, né? Foi um dia 

eu fiz a panelinha. Não de ferro, só o modelo. O modelo. Com três pezim, de 

capim-dourado. Montei o arquim. Botei lá, "vai vender”. Demorou nadinha, 

compraram [riso]. Vendeu a panelinha. (Regina, 2013). 

 
Atualmente, a própria panela não é tão comum no cotidiano de Regina. Este modelo 

representa uma estética vivencial anterior à projeção para o mercado. As artesãs faziam 

modelos do que representava parte do seu cotidiano, em específico, modelos de sua vida 

doméstica. Regina sugere que suas referências anteriores têm se perdido diante de uma 

estética substituída por modelos vendidos com mais frequência, repetidos e feitos em menor 
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tempo.  

O exemplo da panela de ferro está relacionado à adaptação de todo o universo de 

referências o qual as artesãs têm vivenciado. Pelo artesanato, há uma hierarquização entre o 

antigo e o novo. Mesmo demonstrando habilidade para fazer uma peça diferenciada, como a 

panela, a artesã expõe exemplos que são reforçados pela venda, tornando-se predominantes 

nas prateleiras e que são resultado dos primeiros passos de uma “internalização/incorporação” 

(TAKEUCHI ; NONAKA, 2008) que fez o modelo da panela ser uma exceção. A matriz 

estética do cotidiano doméstico passa a ser substituída pelas formas do design que cria a 

necessidade de constantes novidades.  

Amélia demonstra que a estratégia para criação de novas referências que levaram à 

mudanças e novos produtos para atingir número maior de consumidores. Cria-se uma nova 

prática do artesanato com as artesãs de Mumbuca. Da empatia criada com as artesãs por meio 

da habilidade de efetivar novas peças há a externalização do produto capim-dourado. A artesã 

Amélia explica: 

Melhorou mais. Acabamento, modelo, caprichou mais. Deu certo: bijuteria, 

mandala e bolsa redonda. Antes do curso fazia chapéu, pote, cesto, essas coisas 

assim. Depois veio caixa, mandala, sousplat, bolsa comprida, bolsa redonda, bolsa 

lua, bolsa oval. Ajudou ampliar nossa ideia, nós não dava trabalho. O professor 

dizia: “eu quero isso aqui”, nós fazia. “Eu quero isso aqui”, desenha no papel. Do 

tipo que ele pedia, nós fazia. Ele dizia, “vocês tem a mente aberta, tudo que eu 

quero vocês faz”. (Amélia, 2014). 

 
Dos modelos apontados estão mais do que peças adaptadas, mas também novidades 

com nomes e formas diferentes. No processo inicial de adaptação, as experiências com o 

designer mostraram que com orientação elas eram capazes de fazer algo diferente. O elogio à 

habilidade, o convencimento de que poderiam fazer além do que conheciam, conduz à um 

processo de socialização/empatia (TAKEUCHI; NONAKA, 2008) em que há a aproximação 

entre designer e artesã, ao mesmo tempo que valores históricos, coletivos de uma atividade 

localizada constroem novas versões vivenciadas em grupo (LAVE, 2013; LAVE; WENGER, 

1991). 
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5.2.1.2 INCORPORAÇÃO E COMBINAÇÃO DE SABERES 
 

Na incorporação e combinação de saberes há a existência do modelo da artesã e do 

designer.  Um exemplo esta a bijuteria, da qual Sônia faz um comentário relativo à adaptação 

aos novos nomes das peças, ao uso de detalhes artificiais. Por outro lado ressalta o uso de 

materiais colhidos na natureza para compor estas peças, um elemento que é mais próximo do 

que ela entende ser característico de sua prática.  

Fazia potim, o nome era potim, faz o pote de capim dourado, baú, balaio. Tudo 

muito antes de chegarem aqui já tinha muita arte, importante. E outros foi depois 

do curso, mas foi nós mesmo, eu mesmo foi que inventei. Mudou, mudou um pouco. 

Mas continua sendo o que era. Tudo já fazia. Aí um pouco da bijouteria voltou. A 

variedade de colar. É porque coloca a linha dourada, com a missanga, né? Mas 

porque nós faz mesmo, fazia com tudo da natureza. (Sônia, 2013). 

 
Neide equilibra em sua fala o antigo com o moderno, compreendendo que estas 

mudanças fazem parte de um processo entre diferentes saberes, mas necessário para o seu 

artesanato ser considerado produto para o mercado. Considera-se, em sua fala, que o saber 

que se modifica tem qualidade para transformar e produzir novidades, de modo que, o que já 

sabiam, foi e tem sido base técnica para a maioria das peças, como são feitas hoje. O que 

Sônia faz é reconhecer a importância do aperfeiçoamento, sem deixar que encubra o saber-

fazer existente de Mumbuca. 

 

5.2.1.3 ACORDOS E DESACORDOS ENTRE SABERES 
 

As adaptações consideradas com limites representam aquelas que são necessárias para 

inserir o artesanato como produto de mercado. No entanto, efeitos desta adaptação não foram 

unânimes, pois existe o receio de que as mudanças e novidades podem fazer com que o 

artesanato perca sua identidade. Sobre as adaptações do artesanato, Isabel demonstrou 

desconfiar dos limites que tem alcançado. Não tem completa aversão às mudanças, entende 

que são necessárias, mas desde que seja com limites. Não concorda com adaptações que 

descaracterizem valores do saber-fazer, que entende serem próprios de Mumbuca. 

Um ponto destacado e rechaçado por Isabel foi a mudança dos nomes das peças. Nomes 

usuais que entende fazer parte da identidade do artesanato foram alterados, além de ter 

aumentado o número de novas peças, com novos nomes que não foram atribuídos por artesãs 
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de Mumbuca. Para Isabel é uma afronta ao que ela considera tradição da comunidade. 

Pote, baú, hoje significa a caixa oval. Mas na linguagem dos antepassados é baú. 

Naquela época, hoje o potinho, hoje é a linguagem de porta joia. Na linguagem 

dos antepassado... Eu seguro essa pá ai! Não tem quem faça eu desisti da 

linguagem, de documento! Pote hoje, significa, por joia, eu não me conformo. É o 

pote! Eu não conformo que é caixa oval, não. Eu tenho que falar na linguagem que 

minha avó, é... Baú! A caixa! A caixa redonda, redonda mesmo! Tem o baú e tem a 

caixa redonda, entendeu? Essa linguagem desse, desse... Linguajar. Do 

antepassado, o baú, a caixa redonda, o pote, é... A bandeja, o bule... Que é a 

primeira fase de arte! Foi feita a matéria prima nessa linguagem. (Isabel, 2013). 

 
Isabel se mostra contrária a esta adaptação, não concorda com nomes que são incomuns, 

descaracterizados do que ela entende ser o artesanato de Mumbuca. Não há empatia por parte 

de Isabel, a “externalização/articulação” (TAKEUCHI; NONAKA, 2008) de sua parte foi em 

oposição à estas mudanças. Caixa oval ou porta-joia, dentre outros nomes que originaram da 

técnica base das artesãs como os sousplats, mandalas, porta-copo, porta-guardanapo, vasos, 

centros de mesa e até mesmo o chapéu, receberam nomes e formas que Isabel não aceita. 

Cada artesã expressa de modo particular seu posicionamento crítico, ético e estético. 

Virgínia, uma mulher comedida e discreta, demonstra seu embate sutil e contrário à adaptação 

com poucas palavras. Tem a qualidade de sua prática reconhecida pelas artesãs. Seu 

comentário sobre esta discussão foi tão curto quanto a quantidade de modelos que tem feito: 

Só potinho. (Virgínia, 2013). 
 
 
A partir disso, a artesã demonstra preservar um conhecimento tácito que Isabel tem 

defendido. Virgínia faz parte de um grupo de mulheres que apresenta diferenças em relação às 

artesãs que tem dedicado uma maior parte do dia para a produção do artesanato: 1) não tem o 

artesanato como tarefa principal do dia; 2) não busca se atualizar com novos cursos há muito 

tempo; 3) faz somente um tipo de peça; 4) o modelo tem um sentido atribuído por ela e para 

ela, como algo único e pessoal, portanto, não está preocupada com as novidades do design. 

Virginia está com um pé na modernidade e o outro no passado histórico da prática do 

artesanato em Mumbuca sem perder as convicções do saber-fazer genuíno de sua história e 

localidade. Isso não o faz menos importante, mas tão importante quanto a outros afazeres do 

seu dia. 
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Por sua vez, o potinho feito por ela representa o exemplo endógeno de artesanato, 

entretanto, sabe que se não tiver qualidade não será vendido. A peça se destaca dentre outras 

por suas linhas simples e harmônicas. Sua forma tem o conceito de um ícone erudito da 

estética popular que a torna referência para outras artesãs.  

O exemplo de Virgínia está para um artesanato incorporado, visto pelos olhos das 

adaptações como “desatualizado”. Entretanto, analisado de um modo mais amplo, desenha 

aspectos que o incluem em um nicho de design old-fashionad que mescla o velho ao novo, a 

depender do conceito designer pode atribuir. Nesta linha, o artesanato de Virgínia, que nega a 

adaptação, passa a compor um conceito do que tem sido vendido como peças de luxo em 

galerias de arte e design. 

 

5.2.2 ARTESANATO RENOVADO (SEM LIMITES) 
 

O artesanato renovado sem limites trata de sentidos com base em uma memória coletiva 

e múltipla (MAFFESOLI, 1998) declarada pelas artesãs, que diferencia o significado daquilo 

que elas compreendem ser o artesanato de capim-dourado. A renovação sem limites implica a 

relação entre o saber-fazer e as possibilidades do que poderá ocorrer futuramente com sua 

prática ou própria existência em Mumbuca. Trata-se de um entendimento da complexa 

relação estética que se estabelece entre o saber-fazer e os preceitos e preconceitos das artesãs 

e do design. 

Os limites demonstram uma memória em relação ao território e a visão de mundo das 

artesãs que passa a vivenciar experiências de um objeto com a natureza do mercado, 

acelerado, exigente, com formas diferenciadas, feito com outros materiais, com outros 

métodos. 

 

5.2.2.1 IDENTIDADE RENOVADA DO ARTESANATO 
 

Sobre a renovação, Regina expressou uma análise ontologia adaptada ao processo de 

(re)criação do artesanato. Trata-se também de uma análise axiológica, pois o valor de sua 

prática passa a ser repensada depois de inserida ao mercado ampliado. A fala foi uma 

resposta, depois de comentar sobre a ausência de peças de artesanato nas casas das artesãs. 

Sua argumentação demonstra uma “externalização/articulação” (TAKEUCHI ; NONAKA, 
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2008) que compreende a complexa relação de saberes que compõem uma estética que vai 

além do que considera ser o seu artesanato. 

Não compensava. Era muito chique pra botar na parede de palha. É muito chique, 

ninguém aguentaria isso não. Olha, quem compra pra beleza, tem nada não, pode 

comprar, mas nós não, não tinha condição de ter essa beleza. Nós não tinha casa 

não, morava em casa de palha. Falei para você, nós não tinha prazer em botar um 

medalhão na parede, não tinha parede. Só se fizesse uma casa só de medalha 

(risada). Eu vô pegá uma medalha dessa aqui e colocar… (confuso). Eu não vejo 

como medalha, eu vejo como palha (risada). Na casa de palha, de barro, ele perde 

um pouco de brilho, mas na casa ele é chique, de alguém. (Regina, 2013). 

 
Regina expressa uma análise de sentidos diferentes para o mesmo objeto. Constata-se 

que o artesanato que se origina de uma experiência endógena (entre artesãs) se desenvolve 

com/para uma natureza exógena (design). Deste modo, apesar de ter sido feito pela artesã, 

somente terá sua função se for exposto em um outro locus de significação, neste caso, como 

decoração, reconhecido por um outro repertório estético: a casa chique de seu novo 

proprietário. 

A fala de Regina revela que o artesanato leva consigo uma identidade-artesã, mas para 

ter sua existência, depende do lugar onde será exposto, que tem uma realidade oposta de sua 

origem. O significado que o artesanato/mercadoria carrega, ao ser inserido na casa do 

consumidor, nega e ultrapassa os limites de sua estética local. O objeto é caracterizado como 

um fetiche (MARX, 1996; BAUDRILLARD, 2007) do mercado, configurado pelo design e 

pelo marketing de produtos artesanais. 

Esta conexão ambígua é exemplo do estranhamento entre comunidades que lidam de 

modo diferente com o conhecimento (CASTRO, 1998; FRÓES BURHAM, et al., 2012). 

Regina compreende a complexidade que o artesanato está inserido. Para a artesã, o valor local 

e estético da palha do artesanato, assim como a palha de sua casa, é originário de um mesmo 

universo de significação. Contudo, negar a palha/capim-dourado em sua casa, nega ela 

mesma. 

Trata-se da relação entre padrões estéticos diferentes, o qual existe um superior que fará 

com que a peça exista, aquilo que Quijano (2005) considera ser uma adequação aos 

naturalmente superiores, uma forma de controle da subjetividade e da produção do 

artesanato/conhecimento. 
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 Para Regina, a palha ou o adobe da sua casa não condiz com a medalha decorativa e 

brilhante. Expressa-se um rebaixamento de sua condição. Em sua casa, capim-dourado é visto 

como palha, a não ser que a casa fosse toda feita do mesmo material, o que daria o mesmo 

status representado pelo dourado. 

Em uma ligação entre opostos, artesanato no campo, arte na galeria, ou na casa do 

consumidor, a simbologia de uma estética superior degrada, estética, política e socialmente o 

embrião criativo, identitário do artesanato. Postula-se em cima da acepção estética da artesã 

um idealismo colonizador (QUIJANO, 2005) que a encobre (DUSSEL, 1984) e a faz 

desmerecer tal “beleza” feita por suas mãos. 

 

5.2.2.2 LIMITES ULTRAPASSADOS 
 

Para Isabel, as mudanças passaram dos limites. Admite que o artesanato mudou, porém, 

não deve se desviar de princípios básicos. Para ela o artesanato sempre deverá ser feito com 

dois materiais básicos: o capim e a seda de buriti, caso seja utilizado outros materiais, devem 

ser naturais como, madeiras, corantes, folhas, sementes, cocos e outros. 

E o trançar, dessas... Amarramento! Seda! Não tinha esse negócio de fio dourado! 

Fio dourado não é original, não um terminar, não! Isso aí é um capulí de quem 

quer colocá, mas quem não que... Eu não largo a minha seda! Original! É onde fez 

a raiz, é onde há o caráti! É isso aí! Não é o fio dourado. Fio dourado é fantasia. 

E fantasia não mostra carati, não... É um golpe aí. Né!? […] Não tenho medo! 

Não arredo! E principal, principalmente, a mamãe, a mamãe não concordava, ela 

morreu com a idade de oitenta e três anos. Ela nunca costurou com fio dourado. 

Só costurou com a seda da tinta do cerrado. Não tem esse negócio de... de coisa! 

Não, não é mais bonito o que rapaz, tá doida!? (Isabel, 2013). 

 

A fala de Isabel demonstra ranhuras no processo de projeção e adaptação do artesanato. 

Desde as trocas dos nomes das peças ocorrem este desacordo. Para o mercado é o produto que 

deve ter um status reconhecível entre nome e objeto, os quais devem estar alinhados em um 

nível estético com capacidade de definir seu consumidor. 

A irritação de Isabel, como exemplo, sobre o uso da linha artificial (de nylon) dourada, 

está em perceber que a costura entre o saber-fazer que ela conhece e o design, encobre 

princípios que acredita serem relevantes para o feito em Mumbuca. A provocação persiste por 
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ela ver estes materiais sendo utilizados por artesãs de Mumbuca que querem mudar o jeito de 

fazer, com a intenção de renovar, movida pela praticidade e rapidez.  

O fio dourado descaracteriza e fere a concepção de artesanato defendida por Isabel. 

Representa que a adaptação está ultrapassando limites do que representa ser um autêntico 

quilombola em um artesanato renovado, transformado em um autêntico comercial. 

Outro exemplo do que representa ser uma renovação sem limites são as bijuterias de 

capim-dourado que, mostraram-se vantajosas por serem pequenas, leves e utilizam pouco 

material, o que as confere um bom valor agregado e lucro. Contudo, poucas são feitas em 

Mumbuca. Estas peças exigem técnicas diferenciadas com dobras, quebras e encaixes que 

variam de uma para outra. Sendo assim, não segue um padrão de costume conhecido pela 

artesã: 

Aqui num teve quase curso de bijuteria. Bijuteria mais, vem de fora.  Aqui teve um 

curso de bijuteria, mas foi um trem assim, mais diferente, umas coisa feita, assim, 

né, aí vem a pessoa, mas num soube informar, fazer a coisa direito. Ele não faz 

nada. Pede as peças pra nós montá. Bota as artesãs para fazer a peça, aí vem e 

monta. Por que essas bijuteria, quase não é o povo daqui que faz. Essa bijuteria 

tem de associado que associou aqui, faz peça e manda pra cá. É só coisinha 

pequena mesmo. É ruim mexer com aquilo. (Neide, 2013).  

 

As bijuterias são muito vendidas na loja da Comunidade. Ocupam espaço de destaque 

se comparadas com as peças maiores, vendidas como lembrancinhas do artesanato de capim-

dourado comprado em Mumbuca. Este é um ponto que representa uma renovação sem limite, 

situação em que a representatividade da artesã é utilizada como atributo de valor para a 

mercadoria. 

A produção dessas peças tem exigido cada vez mais variedades em fazê-las com o uso 

de metais, linhas de nylon, ferramentas elétricas, peças plásticas, dentre outras mescladas com 

o capim-dourado. Entretanto, são exemplos desinteressantes para as artesãs mais experientes, 

diferente do que estão acostumadas a fazer, mas que tem fornecido renda para a Associação 

de Mumbuca ao ser vendida em sua loja.  

O trecho: Aqui teve um curso de bijuteria, mas foi um trem assim, mais diferente, umas 

coisa feita, assim, né, aí vem a pessoa, mas num soube informar, fazer a coisa direito, 

necessita de uma análise que tem sido discutida quando o assunto são os limites entre 
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artesanato e design. A artesã trata do exemplo de um curso que especificamente foi 

organizado para criar peças, o qual exigiu diferentes performances e habilidades. Foram feitos 

exemplares únicos, em sua maioria colares, tão diferentes, que se tornaram incompreendidos 

pela própria artesã. Neste caso, cria-se uma aprendizagem desincorporada e dessituada do que 

ela entende ser seus saberes tradicionais. 

Neide explica que tem habilidade, porém, a dificuldade de fazê-las não permitiu que as 

peças fossem feitas novamente depois do curso encerrado. A compreensão do saber-fazer 

chegou ao seu limite diante do método utilizado pelo designer que se mostrou mais 

interessado na mão de obra do que no aprendizado da artesã. Demonstra que houve um 

desequilíbrio entre artesã e designer, fácil de ser abalado, pois houveram cursos que foram 

proveitosos, com adesão e participação em que a artesã se identificava e com maior 

intensidade, porém, existiram outros, como este, em que o aprendizado não ocorreu16. 

 

5.3 EXPOSIÇÃO 
 

Neste eixo está uma análise dos resultados da exposição, seja pelos meios de 

comunicação, comércio e pesquisas que tornaram o capim-dourado e as práticas conhecidas. 

Linca-se ao artesanato discussões sobre como era vendido, a regulamentação das práticas e 

preocupações com o seu futuro. Trata-se de uma perspectiva de análise que expõe como 

Mumbuca compreende a preservação do território e o anseio gerado pelo discurso de 

emancipação e autonomia com a venda do artesanato. 

 

5.3.1 CRESCIMENTO DO ARTESANATO E VIOLAÇÃO DAS PRÁTICAS 
 

Tornar um produto conhecido para ser vendido faz parte do processo quando o objetivo 

é inseri-lo no mercado. No entanto, os efeitos deste caminho devem ser medidos e o como isto 

ocorre deve ser considerado. No trecho a seguir, Regina explica como era vendido o 

artesanato quando começou a ser inserido no mercado. 

O capim. É porque antes a gente trabalhava assim: a troco. A troco, não tinha 

resultado. Não tinha saída. A gente era preso! (Regina, 2013). 

 

                                                
16 O exemplo deste descontentamento também é citado por Nunes (2013) em sua pesquisa, onde constatou o 
modo como os cursos estavam sendo promovidos, sem buscar conhecer as necessidades das artesãs.	
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Este tipo de relação comercial e exploração perdurou no início da adaptação e até 

mesmo quando passou a ser conhecido em nível nacional. Os maiores responsáveis pela 

exposição das peças em diversos pontos de venda em nível nacional foram os atravessadores. 

Esta forma de venda fazia das artesãs dependentes de seus compradores, sem condições de 

negociação, a mercê do valor que o comprador quisesse pagar, uma situação de violação de 

seu trabalho. Scrase (2003) diz que este é um fator de subjugação, gera em favorecimento do 

mercado que explora produtos não regulamentados, que não se importa com sua origem, um 

tipo de relação que a artesã se via em posição de inferioridade.  

Regina explica o que tem sido constante motivo de discussão: a dificuldade de levar seu 

produto para outros locais onde poderá vender em maior número, sem o intermédio de outros. 

A dificuldade de transporte é explicada de um modo esclarecedor e adequado ao sentimento 

da artesã: A gente era preso!. Se sentir presa não remete ao isolamento, mas à condição 

desigual diante dos compradores, inferiorizada no momento da venda do artesanato comprado 

de suas mãos. 

  O troco remete ao período que o artesanato era trocado por itens da sexta-básica, 

justificada pela dificuldade de acesso à Mateiros, cidade mais próxima. Estar presa à condição 

que mantinha a venda do artesanato, à troco figura ao que Quijano (2005) considera ser um 

exemplo do colonialismo, que persiste como um padrão de poder que neste caso se estabelece 

sobre a prática do artesanato. Trata-se de uma forma de poder em que os subjugados não tem 

controle de seus modos de produção, na medida em que sofrem a imposição a qual o seu 

trabalho é desvalorizado. 

Regina acrescenta ainda que a exposição do capim-dourado gerou uma corrida por parte 

dos pesquisadores. Mesmo após anos de pesquisas científicas, a artesã demonstra em sua fala, 

questionamentos sobre como ficou estabelecido o manejo do capim-dourado. Em sua 

explicação está uma relação entre os saberes ambientais e manuais que envolvem o território e 

a prática do artesanato. 

Nós só panha (colhe) o capim nessa época. Tem muito capim que já soltou a 

sementinha, né?  Nos não pomos pra vendê. So panha pra costurá. Esse povo que 

entra, invade, eles só querem pra vendê. Aí ranca a qualquer tempo, ranca antes 

de amadurecê. Quando ranca aquela área verde, nunca mais volta. Arranca o 

sapato, as vezes tá duro. Ranca tudo, e tando madurinho, brota. Aquela 

sementinha brota, quando maduro. Aquela cinzinha, ele pranta aquela cinzinha 

pra riba. Aquela cinzinha tá a semente, vento passa vuu. Hoje não, o povo ta numa 
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ganância, passa puxano. Na área que nós fomo agora tava poquinho, a gente 

catano, catano. Eu não conformo com aquilo, em cortá (cortar a parte em que fica 

as sementes). Eu conformo que onde a área que você pegou aquele joga a semente 

de novo. O povo tem medo da NATURATINS, mas não tem medo de ficar sem ele! 

[…] Não tirava, [sementes] sabe porque não tirava? Porque pegava bem maduro! 

Aí pegava o cacetinho e ó… não precisava nem de cortá, cortá da prejuízo. Porque 

cortar, quando cai no chão, ele não vai ficar assim, pra riba. É melhor pegar o 

cacete, fica só a vassorinha, a semente voo, espalha. (Regina, 2013). 

 
Regina explica uma relação específica com o tempo de colheita e o tempo da prática do 

artesanato. No trecho Nos não pomos pra vendê. So panha pra costurá. Esse povo que entra, 

invade, eles só querem pra vendê. Aí ranca a qualquer tempo, ranca antes de amadurecê, 

tem-se a denúncia de uma prática que não existia antes da exposição do artesanato. Segundo 

ela, este tipo de comércio17 é o que tem provocado diminuição do capim-dourado nas 

proximidades. A corrida para colher a matéria prima não tem respeitado o prazo legal de 

maturação das sementes18. 

A artesã questiona a imposição da data de início da colheita. Trata-se de uma relação 

com o tempo de colher e o tempo de fazer. Para Regina, cortar a “cabecinha” não é necessário 

se a planta estiver totalmente madura ou seca, pois nesta fase as sementes caem naturalmente 

ou com o uso do “cacete” as sementes se soltam com facilidade. A formalização de como 

colher sugere que a prática artesã seja modificada. Com a mudança é criado um outro padrão 

cognitivo relacionado à colheita, que se sobrepõe como um conhecimento superior.  

Trata-se de questões que marcam as diferenças entre o conhecimento produzido por 

pesquisadores, que estudaram o ciclo do capim-dourado, e a artesã, que vive na região, que 

entende que existem diferenças entre o tempo de maturação e o tempo de colheita. No 

entanto, tanto para pesquisadores, quanto para Regina, mesmo que exista o tempo 

regulamentado de colheita, do dia 20 de setembro até 30 de novembro, deve-se respeitar o 

tempo de maturação, ou seja, mesmo que tenha chegado na data permitida, o extrativista deve 
                                                
17 A colheita irregular também tem alimentado o contrabando de capim-dourado. Realizadas antes da data 
prevista pela regulamentação do Governo do Estado, tem sido motivo de revolta e preocupação. O capim-
dourado do Jalapão tem sido levado para outros estados, vendido para artesãs independentes e atravessadores 
que tem alimentado a venda em feiras e lojas do Tocantins e de outros estados. 	
18 A flor ou cabecinha possui em seu interior entre 40 e 60 sementes, com menos de 1 milímetro (ver Anexo O, 
foto das sementes ), que ao germinar se tornará uma nova planta. O que diferencia a Syngonanthus nites das 
outras é a sapata rente ao solo e a cabecinha triangular que fica branca quando está aberta (SAMPAIO, et al., 
2010). 
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analisar se a planta está seca o suficiente para ser colhida e suas sementes lançadas no campo.  

Outro exemplo que marca um resultado da exposição do capim-dourado no Jalapão está 

na regularização da prática do fogo19,  interligado à germinação do capim-dourado, criticada 

por Isabel. Como exposto no terceiro capítulo, após a criação do PEJ, o território passou a ser 

regulado pelo governo do estado do Tocantins. Deu-se um processo em que o conhecimento 

da Comunidade sobre o fogo passa a ser proibido por lei, para garantir a preservação do 

território. 

A divergência é exemplificada no trecho abaixo, em que a artesã compreende a 

importância da lei, porém não concorda com a proibição da prática do fogo. 

Por que depois que a lei entrou, sendo melhor do que a nossa, veio mais prejuízo. 

Agora passa cinco, seis anos sem queima. E quando malandro passa e toca fogo, 

com ódio, tem malandro que toca fogo mesmo, não quer nem saber. Passa mês, 

fogão. Porque... quando a Comunidade, no controle dela, o seu foguim, o tamanho 

do fogo que possa ser aproveitado, pro bucadim, pro capim-dourado, quando vem 

o fogão abrasador, quando chega naquele que a Comunidade já fez, para o fogão, 

porque ali tá no controle da Comunidade, entendeu? […] Onde ia, fazer a roça de 

toco. No mato desse aí. Ele [NATURATINS] disse que num pode fazer não. A 

comunidade sabe! Sabe do controle, sabe derrubá, sabe! Capina, e vive dela. Num 

pode não porque a multa... não! Por a multa. Por que quando eles chegam aqui 

acham tudo bonito? Acontece que tem um segredo, né, né!? Tem um segredo. E 

esse segredo somos nóis. Abraçamo a causa não foi dagora não. (Isabel, 2013). 

 
A relação com o fogo exemplifica a diferença entre os tipos de queimada que a 

comunidade faz e as grandes queimadas descontroladas. As queimadas controladas 

representam saberes da Comunidade, tem propósito definido, como a criação de pastagens, 

plantação de roça e até mesmo o impedimento do alastramento das queimadas maiores. Além 

disso, o fogo controlado e a escolha de determinados locais auxiliam o crescimento do capim-

dourado. A artesã entende que a proibição de sua prática, que há gerações tem preservado a 

região, é um desrespeito ao seu conhecimento. 

Isabel acredita ser a vida em defesa dos saberes ligados à terra, ambos defendem que 

                                                
19 Figueiredo (2007) e Schimidt (2011) desenvolveram pesquisas sobre o efeito do fogo para o capim-dourado e 
concluiu que a prática é importante para o aumento da espécie, comprovando cientificamente os saberes citados 
pelas artesãs.	
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são importantes para preservação da biodiversidade local que tem mantido o equilíbrio do 

ecossistema existente, portanto, tem garantido a vida e a reprodução do sistema social e 

cultural. O desafio é de superar as proibições para que os saberes sustentáveis sejam 

protegidos ao invés de proibidos.   

 

5.3.2 PREVISÃO DO FIM 
 

O processo de crescimento das vendas, acompanhado pela exposição do artesanato, tem 

culminado em angústia e preocupação para a artesã Amélia. A causa está na diminuição do 

capim-dourado em que ela tem acesso. O assunto da diminuição20 é corriqueiro e a fala de 

Amélia foi contundente: 

 Daqui dez anos, num vai ter um fiapo mais. O ouro de primeira não era fácil? 

Hoje você não ouve mais falar em ouro. Só arrancando sem plantar, tá matando, 

por isso. Mesma coisa do ouro, o povo pensava só no ouro, vendia de qualquer 

jeito, ouro tem valor e eles vendiam de qualquer jeito e comprava de qualquer 

jeito. Vendia baratinho pra você e você vendia mais barato e depois vendia por 

mais valor, tá igual o capim-dourado. Vendo capim-dourado para você e você 

vende pra quem você quiser. É só tirano, é só tirano, só tirano, acaba mesmo. 

Tudo que vale dinheiro acaba. Não sei porque, a ganância é muito grande. Poucas 

pessoas que não tem ganância, não preocupa com o dinheiro do dia do amanhã. O 

dia de hoje vai passá, de qualquer jeito vai passá. Mas amanhã você num sabe e a 

maioria das pessoa não tem esse pensamento. Porque ranca o capim de qualquer 

jeito. Quer rancá, quer rancá, quer rancá, quer vendê, quer vendê quer vendê, não 

pensa no dia do amanhã. (intensidade na voz). Amanhã o neto vai ver na foto, ‘que 

isso aqui, que peça é isso aqui vó? Isso aqui era chamado de capim-dourado, que 

sua avó costurava’. Igualmente a água. A água não é assim, cuidado com a água, 

olhe, a água não tá acabando. Igual o capim-dourado. Tem muito lugar que não 

tem capim-dourado de jeito nenhum. Não tem mais de jeito nenhum. De primeiro 

era assim, arrancava capim-dourado umas bolona assim [demonstra com as 

mãos]. Você olhava assim, quando o vendo batia, o bichão descia assim ó. Num 

istantim você arrancava dez quilo. Vinte minuto, arrancava dez quilo quinze quilo. 

Agora, dez quilo, é vinte dia, quinze dia pra arranca dez quilo de capim. Tá difícil, 
                                                
20 A diminuição do capim-dourado tem sido reclamada pelas artesãs desde o crescimento das vendas no início 
dos anos 2000. Ao verem a rápida corrida pelo capim-dourado, a previsão do que poderia ser o fim na região é 
um temor que ronda as Comunidades mais preocupadas com a preservação da prática do artesanato. Na pesquisa 
de Milhomem (2006), há uma entrevista com Dona Miúda em que a artesã levanta a questão da diminuição.	
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tá difícil. Agora é fiapo por fiapo. Aqui das comunidade, só nós da Mumbuca que 

preocupa, só nós aqui. Chama pesquisadô, chama polícia, chama NATURATINS, 

os outros só querem saber de rancá. A comunidade da Boa Esperança é zelosa 

também, muito zelosa. Só arranca quando libera. (Amélia, 2014). 

 
Para a artesã, se continuar a colher do modo como vem ocorrendo, o capim-dourado se 

tornará somente uma parte da memória de Mumbuca. A abundância que popularizou o capim, 

exposta pela expectativa de proporcionar melhor condição de vida, o fez vulnerável mediante 

a corrida por sua aquisição. Fiapos contados não fazem artesanato. Neste ritmo, a ganância 

poderá tirar as condições de Mumbuca continuar sua prática. Como foi lembrado pelas 

artesãs, a falta21 do capim no campo tem levado à descontinuidade da colheita, uma fase da 

produção importante. A quebra deste ciclo enfraquece uma memória afetiva entre as famílias, 

algo que implica como as novas gerações se envolverão com o artesanato e o território.  

A argumentação de Amélia permite dizer que o mal-uso do território tem agravado a 

situação de Mumbuca e outras comunidades locais. O uso indiscriminado dos recursos 

naturais tem levado ao início de uma expropriação (MARX, 1996) em que a artesã poderá 

perder a condição de seu trabalho. Essa situação leva ao aumento do número de 

atravessadores e gera um mercado paralelo do capim-dourado.  

Amélia ressalta que há brechas na fiscalização que permite colheita irregular, situação 

que tem gerado a dependência de atravessadores a fazendo comprar a matéria prima que 

deveria ser colhida pela própria Comunidade ou por outras associações. Estes mercadores e 

especuladores do capim-dourado têm mantido a influência de atribuir valores que limitam a 

condição de negociação da artesã.  

Para Canclini (2013), a compreensão que se tem sobre o comércio do artesanato no 

mundo globalizado faz parte de um fluxo intercultural moderno que tem diluído fronteiras 

entre regiões e países em meio a uma política de intercâmbios comerciais. Estimulados por 

uma indústria cultural, não tem considerado a realidade de comunidades que são dependentes 

da venda de seu artesanato (CANCLINI, 2013).   

Trata-se de uma expropriação do trabalho que inviabiliza uma possível autonomia por 

estar sob a tutela de um mercado ainda informal. Esta condição é semelhante a um processo 

                                                
21 Segundo artesãs, a cada ano o valor do quilo do capim tem aumentado, sem previsão de diminuição. O capim 
que chegou a custar de cinco à dez reais tem sido negociado por mais de sessenta reais.	
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em que saberes são colonizados (MIGNOLO, 2007) ao se submeterem a comprar a matéria-

prima irregularmente adquirida. A situação ainda é agravada com a venda do contrabando 

para artesãs e artesãos de outras regiões. Estes não são associados cadastrados pela 

NATURATINS, mas têm conseguido comprar o capim fruto do comércio ilegal. 

 

5.4 AUTORIZAÇÃO 
 

O eixo autorização é dedicado a analisar como as artesãs avaliam o atual processo de 

produção e inovação do artesanato de capim-dourado. Considera-se os resultados da projeção, 

adaptação, exposição e a vivência com a difusão dos saberes e práticas em outros lugares 

além do Jalapão. Busca-se constatar como a artesã se coloca neste processo. Comenta-se o 

que elas têm a dizer sobre o saber-fazer mesclado ao design. Neste último eixo de análise, as 

artesãs falaram sobre suas experiências com designers. 

 

5.4.1 FAZER É ARTESANATO PENSAR É DESIGN 
	

A separação entre artesanato e design é resultado de diferentes formas de produzir o 

conhecimento sobre os objetos. Para tanto simbolicamente e história, a imposição do conceito 

do design sobre o artesanato delimita marcas daquilo que é considerado o certo, o aceito e 

adequado esteticamente para o mercado. 

A artesã Regina inicia sua colocação analisando o processo de aprendizado durante 

cursos voltados para a criação de novas peças. Em sua fala, problematiza o método adotado 

com um comentário em que remete ao que Lima (2011b) e outros autores (SCRASE, 2003; 

KELLER, 2014) tem evidenciando em suas pesquisas, a dualidade em que considera a artesã 

como: a pessoa que executa o trabalho manual e o designer, aquele que o projeta, ou seja, 

pensa racionalmente o que será feito.  

É o seguinte, eles davam o curso, mas não sabiam dar um ponto. Fazia… Cortava 

o papel. Botava nós: “Eu quero desse tipo aqui.” E nós fazia. Daquele tipo nós 

fazia. Mas ele num dá um ponto. Só no papel é fácil. Agora, a curiosidade é nossa, 

foi nossa! Pra poder costurar, botar o capim daquele jeito ali, pra daquele dar 

certo. Pra fazer o fundo, terminar a boca. Fazer a lateral, nós fizemos tudim. […] 

Antes de afinar, pega o outro moinho (feixe de capim), bota ali, pra não ficar 

cafuso, ficar diferente, a marca. Aí eles [designers] vem e trás e sai curioso. Eles 

têm [condições] e a gente fica só dando experiência pra eles. Outro dia veio um 



144 

 

pessoal de Recife. Contou pra nós que lá tem uma loja lá que tem oficina, olha aí? 

Olha o custo, aqui. Com a ideia nossa. Pegou experiência, acabô. (Regina, 2013). 

 
Cursos como os ministrados em Mumbuca visaram a habilidade das artesãs, como um 

processo de valorização do seu trabalho. Porém, não é assim que a artesã se sente. O exemplo 

de Regina trata-se de um embate entre diferentes formas de lidar com o conhecimento que se 

produz por meio do artesanato. A produção pelo design que é criado para projetar as peças 

valoriza a intuição, o processo de aprendizado intrafamiliar, a habilidade apreendida entre 

gerações. Em um curso como o citado por Regina, mesmo demonstrando desacordos, as duas 

formas de produção do conhecimento buscam se equilibrar, alcançando o seu objetivo de 

adequação da peça para o mercado consumidor. No entanto, a artesã apresenta outras 

dimensões deste processo. 

Regina demonstra a sensação de que o seu esforço para execução prática não seja 

valorizada tanto quanto o projeto do designer. A artesã tem como base desta sensação a 

diferença de condições de visibilidade e acesso à exposição do seu trabalho e de sua prática 

que se torna profissão. Enquanto artesã, mesmo com a peça adaptada, suas condições 

permanecem limitadas. Outro motivo é o quanto tem saído caro para sua Comunidade a 

difusão de seus saberes, enquanto não possui condições de competir com comerciantes de 

outras cidades. A preocupa porque a difusão descontrolada tem elevado o consumo do capim-

dourado ao mesmo tempo que o acesso à matéria prima tem diminuído em sua região. 

A artesã reconstitui na fala cada parte solicitada pelo designer. Este aprendizado 

reconstrói uma outra memória do artesanato que dá forma ao novo adaptado para o mercado. 

Para Regina, há o reconhecimento da importância do curso, porém, como as relações são 

estabelecidas a incomoda. E neste processo, diferentes concepções de mundo e do que entem 

ser artesanato se entrelaçam gerando intercâmbio que se beneficiam em diferentes níveis, a 

depender das circunstâncias em que cada um se encontra. A separação entre o pensar e o fazer 

desacredita a condição de “saber” da artesã. Por outro lado, nesta inter-relação, técnica e 

design se fundem instituindo um artesanato-design pelas mãos das artesãs. 

 

5.4.2 SABERES COMPARTILHADOS 
 

Para a artesã Isabel não pode haver sobreposição de saberes entre artesãs e designers, o 

que deve existir é o compartilhamento. Em defesa do que ela entende ser um conhecimento 
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desenvolvido em Mumbuca, Isabel acredita na autoridade que exerce sobre o artesanato. 

Neste exemplo, ela, que conviveu com a prática desde muito jovem, e também como 

formadora de outras artesãs, considera que a contribuição dos cursos para o design do 

artesanato devem ser analisados com critérios.  

 Não é original. Aí vem de lá para cá. Quer dizer, é bom compartilhar, o que 

vem, algum curso, por acaso, mas não vem dizer que é o principal por cima 

da raiz que aconteceu, não. Pára um pouquinho mais! (Isabel, 2013). 

 

Isabel não nega por completo, como também não se coloca como aprendiz ao entender 

que o curso se trata de um momento de compartilhamento. Como mestre artesã, autoriza-se e 

limita até onde o curso deve caminhar, sem desviar das trilhas do que ela considera 

importante para o seu artesanato. A artesã empodera-se do saber-fazer sem que o artesanato 

adaptado se descaracterize para uma forma que ela considera intolerável. Compreende-se que 

o artesanato não é o mesmo que ela aprendeu a fazer quando jovem com seus antepassados, 

está modificado, porém, tem sua aprovação.  

 

5.4.3 O TEMPO DE FAZER E O TEMPO DE APRENDER  
 

O momento dos cursos é considerado um aprendizado levado de fora para dentro, 

porém, há detalhes de como eles ocorrem que não se encaixam. Trata-se de mais um exemplo 

da relação com o tempo demonstrado por Virgínia. Existe o tempo de fazer, de aprender e de 

ensinar. Para quem aprendeu com sua família, no tempo que se considera adequado para a 

costura, o tempo de ensino do curso não condiz com o tempo do quilombo. Para Virgínia, o 

esforço para execução do que era solicitado pelos designers ultrapassa seu limite; uma 

evidência de que a prática exige de todo seu corpo, não se trata apenas de movimentos 

mecânicos das mãos.  

Num dô conta não (voz baixa). Dor na coluna. Dor na cabeça. Costura muitas 

hora. Passo semana sem custurá. Quando a cabeça doi, cabô. (Virgínia, 2013). 

 
De idade avançada, o corpo cansado não resiste. O esforço físico e mental que exige as 

horas de curso, acostumada a costurar no tempo em que lhe cabe ser o mais propício. O 

horário dos cursos, geralmente no calor do período vespertino, também foge do princípio da 

melhor hora para a prática. São fusos diferentes, de comunidades diferentes, que a artesã não 
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se adapta. Tempo e prática são interligados, principalmente para Virgínia. Pelo viés do curso, 

o afeto e o prazer da prática se esvaem e perdem sua graça. Negar o curso faz de Virgínia 

autoridade do seu tempo.     

 

5.4.4 ARTESÃ TAMBÉM É DESIGNER 
 

Os questionamentos sobre o como e o que era feito antes e depois dos cursos chamou a 

atenção de artesãs que trouxeram para si a autorização de também serem criativas e criadoras 

de novidades. No exemplo de Neide e de Sônia, suas respostas sobre os cursos tornaram-se 

uma demarcação de território. Neide contribui com esta opinião, para ela muito do que era 

feito antes dos cursos já pertencia às artesãs em Mumbuca.  

Nem todos, coisa aí aprendeu no curso, num foi, nem todos. Por que a trança, 

aquela trança, não foi ninguém que ensinou, foi ideia daqui. Aquela coisa de 

trança. A ideia da [nome da artesã], coizinha de por a trancinha. O que foi trazido 

lá, foi o sousplat, jogo amerinaco… nem o jogo americano! O jogo americano foi 

nós que fizemo mesmo. Foi inventado aqui, o jogo americano, o primeiro que nós 

fizemos ninguém ensinou.  Levou para Brasília né? Sousplat, bolsa, redonda, 

quadrada. A forma que veio de lá pra nós fazê. A caixa, quadrada, só foi eu que 

passei no teste de caixa quadrada. Só. Eu faço qualquer hora. (Neide, 2013). 

 
O que Neide defende trata-se da base técnica que esteticamente dá forma para a maioria 

das peças. Entretanto, a autoridade criativa que a inscreve na fala advém dos detalhes de 

novos exemplares, com nomes e formas adaptadas para o mercado. O protótipo da caixa 

quadrada é resultado de um saber-fazer que se integra ao design formando um outro fazer que 

constitui um novo-saber-fazer-design. 

O ponto alto do eixo autorização é colocado por Sônia ao demonstrar autoridade. A 

artesã afirma: o que faz, é arte. Assina sua autoria e se reconhece como capaz de criar 

novidades. Para ela, não há separação entre o que é arte e artesanato. Sônia diz que os cursos 

tiveram uma influência para o artesanato, mas não reconhece a contribuição do design para o 

que tem feito. Para ela, o período de projeção e adaptação passou e agora o que vale é a sua 

capacidade de renovação com outros materiais. 

Tudo muito antes de chegarem aqui já tinha muita arte, importante. E outros foi 

depois do curso, mas foi nós mesmo, eu mesmo foi que inventei. […] O curso nosso 

foi balaio, chapéu, baú, baú é lindo demais. Agora o baú tô deixando pro lado. 
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[…] Eu faço do jeito que eu quero. Eu apanho as frutinha no mato. Apanho umas 

frutinha tão bonitinha. É da minha criatividade minha, mesma. Eu quase que eu 

não uso a criatividade de ninguém, só a minha criatividade. Mais curso aqui? Eu 

creio que... Assim... Eu não sei nem por que. Por que aqui já deu muito curso. E 

muitas pessoas com experiência que pode dá aqui, não é? Eu mesmo, se fosse em 

outro lugar, seria para dar um curso pra qualquer lugar do mundo, mas já eu não 

dou, eu tenho uma capacidade de dar um curso para qualquer pessoa. É! Por que 

eu tenho experiência do começo ao fim, né? Eu tenho experiência de como foi que 

começou. Tenho experiência de como foi que entrou o curso. Nos já sabe fazer a 

bolsa canoa, é porque não quer usar, sabe fazer todos os modelos que vem de fora, 

mas não usa […] As coisas que fizeram não continuou. […] Eu não tenho valor, 

mas sou grande artista! O povo pensa que não. […] Eu sou artista finíssima aqui 

dentro desse lugar. É! Descubro a verdade! Descubro o que é o bom, descubro o 

que é o efeito das coisas. (Sônia, 2013). 

 
A fala de Sônia remete à metodologia dos cursos, também comentada por Regina e 

Sônia. Aglutina-se um universo estético que a coloca como centro de um transcurso criativo, 

que explica a dimensão estética do artesanato de capim-dourado. Em sua fala, ela se 

autorreferencia de uma prática que defende ser do seu lugar. Neste lugar está a sua capacidade 

também de ensinar e criar novidades. Trata-se de uma mudança de posição, a qual a artesã se 

coloca como design. 

Demonstra que não produz o que aprendeu durante os cursos. Prefere criar suas próprias 

novidades. Reconhece que sua experiência é tão importante quanto o conhecimento do design 

e se autoproclama independente. 

 

5.4.5 (DES)VALORIZAÇÃO 
  

Esta subseção e a próxima exemplificam o antagonismo que acompanha a prática do 

artesanato em Mumbuca. Quando questionadas sobre a valorização do artesanato e do seu 

trabalho, Sônia faz uma análise crítica sobre a realidade que tem vivenciado.   

 
Ficou muito famoso, muito famoso. A gente se sente alegre, porque é o pão nosso. 

Agora pra ser famosa, tem que ter o valor. Quando ficou famoso, vem na cabeça 

assim, para fazer mais peça diferente, né?  Um tem uma ideia, outro faz outra 

ideia. Penso que tem muita gente que tem muita coisa diferente. (Sônia, 2013). 
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A artesã entende que há uma distância grande entre o que tem sido o artesanato como 

objeto adaptado ao mercado e a sua vida no quilombo. O que Sônia diz trata-se do efeito das 

vitrines, das quais sabem que existem, que valorizam o produto, mas de difícil acesso para a 

artesã. A dificuldade de acesso às vitrines é a realidade que as artesãs tem tido que conviver, 

embora sempre estejam empenhadas de valorizar seu trabalho. A artesã entende que este 

desvalor, comparado com os lugares onde tem levado o artesanato de capim-dourado, a 

invisibiliza (SOUZA, 2006) e simula a imagem de uma artesã também famosa, o que encobre 

sua real condição.  

 
5.4.6  (IN)VISIBILIZAÇÃO 
	

A visibilidade, que ao mesmo tempo promove o artesanato, invisibiliza o trabalho das 

artesãs. Para Neide, a imagem da artesã de Mumbuca tem sido exposta em vitrines de lugares 

muito distantes dali. A procura pelo artesanato na região tem maior significado se adquirido 

com a artesã que o fez. Sendo de Mumbuca, o valor do artesanato tem um sentido maior. 

Contudo, este valor não tem se convertido em valorização do trabalho artesanal. 

Não! Eu não sinto. Eu vejo a qualidade de vida da gente muito por baixo pela 

fama que tem. Eu fico contrariada. porque aqui em nós não tem valor. só tem 

valor, lá. eu fico triste. Veio um rapaz aqui de Brasília. Me pediu para fechar por 

menos pra comprar trinta sousplat dava pra fazer menos, né? Deixei por vinte, é 

vinte e cinco o sousplat. Mas deixei por vinte porque tava comprando de 

quantidade. Mas depois que ele comprou de quantidade, (Ele disse): “Dona [nome 

da artesã], essa peça aqui tá indo para o Japão e tão vendendo muito!” Eu senti 

contrariada quando ele falou assim que tava indo para o Japão. “Nós tá vendendo 

muito e tá tendo muito sucesso”. Não é nós que estamo vendendo. Eu me senti 

contrariada demais, mas tive que negociar. Mas eu me senti baixa com isso! Por 

que se tá no Japão vendendo muito, tá muito caro. A peça tá barata, ainda baixa 

mais pra quem tá vendendo, tem a vitrine no Japão. (Neide, 2013). 

 
O exemplo da atuação de atravessadores, Neide demonstra que existem questões para 

serem resolvidas quando se trata da visibilidade que o nome Mumbuca sugere ao artesanato. 

Esta conjuntura leva a uma relação que reduz a artesã em mão de obra com garantia de 

qualidade e barata. 

Somada às circunstâncias gerada entre artesanato e design, o quadro da dependência de 
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atravessadores é um dos mais antigos. É um cenário que lembra à artesã o quão distante o 

artesanato tem chegado e o quão desigual ainda está sua condição. Sem muitas escolhas para 

quem vender, o limite de onde poderá chegar se mantém pelas veredas, quando pelas mãos de 

outros, chegam às vitrines distantes. 

 
5.4.7 DESOBEDIÊNCIA EPISTÊMICA 

 

A desobediência epistêmica têm entre suas contribuições a defesa das necessidades da 

superação de padrões dominantes de produção do conhecimento que se utilizam ou 

inviabilizam a autonomia estética de populações como indígenas e quilombolas ao tempo que 

também as invisibilizam (MIGNOLO, 2008). A busca por compreender o intercâmbio de 

saberes entre artesãs e designers chegou a um limite em que as circunstancias levaram à 

fragilização das relações. 

Sônia e outras artesãs, revelaram situação que ilustra o quão pode ser complexo o inter-

relacionamento que têm diferentes formas de lidar com o conhecimento. Neste caso, 

demonstrou-se que vínculos podem ser abalados quando o conhecimento trazido de fora pelo 

design não condiz com os interesses das artesãs. 

Todas as coisas que jogam para nós fazer, e nós faz. Passarim, tucano, a anta, a 

capivara, o tatu. E as vezes que teve o curso aqui, foi nós que fizemos, mas o povo 

não continua fazendo, né? Faz aquela hora alí. Sai. Volta pro mesmo, normal. Vão 

fazer o pano de mesa, vão fazer a fruteira, mandala. (Sônia, 2013). 

 
Sônia apresenta o seu lugar de fala, parcial e objetivo, que explica a não identificação 

com as ideias do designer. O procedimento de ensino demonstra-se desalinhado quando as 

artesãs não se interessam pelo que está sendo levado. Não houve identificação, apesar de 

demonstrar esforço por cumprir o exercício e concretizar a ideia do designer. Compreende-se, 

também, que em alguns casos até mesmo o aprendido no momento do curso não é dado 

prosseguimento. O conceito do design encontrou seu limite quando o a opinião da artesã falou 

mais alto. 

Outra artesã, Amélia, apresenta um exemplo de um saber situado que revela resultados 

que demonstram choques entre diferentes produção do conhecimento.  

Não vem mais não. Têm uns quatro ou cinco anos. A última aula dele aqui, queria 

que nós fizesse, ele ensinou, mas nós não quiz não, não entrou na nossa ideia não, 
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porque nós não quiz também. Foi fazer tartaruguinha, fazer coisas da natureza de 

capim-dourado. Aqui a maioria das mulheres não gosta de fazer bijuteria não. 

Não gosta de fazer coisa pequena, assim. As mulher daqui gosta de fazer as peça 

grande. (Amélia, 2013). 

 
A atitude expressa mais do que a negação, mas uma autorização. O reconhecimento à 

relevância do design persiste, porém, condicionado aos limites da artesã. Exterioriza que, 

quando o assunto é o saber-fazer, há limites nas alterações. O curso buscou um caminho na 

produção de novas peças que fugiam das referências do saber-fazer. Situação que gerou um 

momento de enfrentamento, depois de anos de relacionamento entre artesãs e designer. Um 

desacordo que desequilibrou a relação entre artesãs e designer. 

Após anos de convivência com designers, a artesã Sandra expôs preceitos antigos entre 

artesanato e design. Diante disso, a artesã explica que a negativa ao curso fez emergir 

condições historicamente constituídas.   

Não foi feito o curso, porque nós não aceitemo o curso.  Nos disconfiemo dele, aí 

nós não aceitemo o curso dele. Por que toda vez que ele vai fazê curso lá, ele faz o 

curso e ganha mei mundo de dinheiro pracima da gente. Aí num vê nada! Aí faz 

uma coisinha simples e cai fora. Aí fica lá na mão sem nada. Aí agora dessa última 

vez que ele foi nós não aceitamos. Todas as artesãs reunida, não aceitaram. Ele 

ficou um dia. Foi lá pela manhã. Foi a tarde, foi a reunião, pra esse curso, né? 

Nós reuniu e já dispachemo, aí num teve nada. Aí ele veio embora. Falô que num 

voltava mais não e não volto mesmo não. [Desentendimento durante o curso] pra 

ensina fazer bichim do mato. Fazê onça, fazê tatu, fazê jabuti. Só coisa do mato, 

né? Bicho, passarim. Já teve curso dele, várias vezes, já. Nós aceitamo. Ano 

passado ele fez curso lá, nos fizemo junto com ele. Nós aceitamo. Nesse passado 

ensinou como fazer uma peça do capim dourado. Fazer o chapéu em modelo 

diferente, fazer a medalha com modelo diferente. Fazer as trança diferente. Bolsa, 

fazer boné diferente. Foi mais tranquilo. Todo mundo concordou, aceitou, mas 

esse dos bichim que ele fez agora… Da outra vez ele fez bichim também, nós 

concordemo. Mas, nessa última vez, ninguém concordou. Aí nós disistimo. Pediu 

pra ele, ó. Aí ele foi embora. Disse que não ia voltá e não voltou mesmo não. Ele 

num voltou mais não. Ele zangô, zangô mesmo! Xingo nois. Zango ele, com nóis. 

e… Ele queria que nos fizesse o curso. Falou que nos é desinteressado, não 

entendia o que que ele queria fazê. Zangado mesmo, mas nós num aceitamo não. 

Aí ele num fez não. É porque o povo agora tá desconfiado. Ele já fez muita trama 
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lá, aí o povo… Nós era besta, aqueles tempo fazia tudo, nós num sabia de nada, 

agora hum! Nego tá sabido que só. Aí ele falou prá nos que não ia fazer mais. Não 

ia voltá lá na Comunidade Mumbuca pra voltá a fazê. Ele ia levar pro Prata. Aí 

não sei o que deu, num sei se ele tá no Prata, mas lá ele num foi mais não. So sei 

que tô vendo na internet, os bichim desenhado, lá, botano, não sei que comunidade 

que é. Eu tô veno o bichim. (Sandra, 2015). 

 
O caso relatado ocorreu durante um segundo encontro que daria continuidade ao curso. 

A continuação resultou em uma experiência sem sucesso, inicialmente devido a escolha dos 

modelos pelo designer. A negação e o choque de ideias progrediram para uma demonstração 

declarada de conflito entre as duas partes. Foram denotadas reações entre artesã e designer 

que confluíram para suas raízes conceituais e históricas de desigualdade e subjugação de 

saberes. Uma sensação de extorsão que pareceu cara demais para ser suportada pelas artesãs. 

Sandra demonstra que a estética institucionalizada dos produtos não é neutra e reproduz 

exemplos de repressão. Em sua fala está o empoderamento de um grupo que traz para si a 

capacidade de decidir e fazer suas escolhas. Foi exemplo de combate com um sentido 

libertário contra uma exclusão violenta, de uma estética dominante. Empoderar é busca por 

mudanças em meio a luta no seu cotidiano e na sua prática. A atitude representou 

encorajamento e posicionamento político que abriu fissuras em um sistema que não permitia 

sua real existência e transformação. 

Configura-se uma situação em que o conhecimento é utilizado como arma e poder. A 

extorsão expressa uma relação desigual e de superioridade pelo designer, que o coloca como 

o exemplo a ser seguido. A condição expressa o lugar de fala (HARAWAY, 1995) das artesãs 

ao negar a sensação de subjugação imposta.  

Explicíta-se limites entre as trocas de saberes nas diferentes comunidades que quando 

alcançados são manifestadas reações. O exemplo na fala da artesã é explicado por Dussel 

(1980) como uma reação da subjetividade do grupo ante uma ética dominante e civilizatório, 

o que ele chama de “ethos da cultura” (subjetivo e dificilmente cognoscível) que se diferencia 

da “civilização.” A reação das artesãs é o limite exposto, que de certo modo é comunicável 

entre elas de modo subjetivo e intersubjetivo, porém incompreendido dentro dos padrões do 

outro. 

Sandra expões que chegou a uma situação que, como instrumento de civilização 

adequada ao mercado o design transmite informações que elas aprendem e compreendem 
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tecnicamente e intelectualmente. Porém, a reação das artesãs demonstra um sistema ético em 

oposição à um modelo de artesanato que se coloca como único e verdadeiro. Sandra expressa 

experiências de um patrimônio coletivo que compõem uma intersubjetividade-artesã. Como 

disse Mignolo (2008, p. 291) “[…] o pensamento descolonial vive nas mentes e corpos de 

indígenas bem como nas de afro-descendentes.” O desabafo de Sandra revela uma atitude 

descolonizadora  diante dos desígnios do design. 

Uma convivência de êxito e equilíbrio foi abalada diante das condições que as artesãs se 

auto analisam e se empoderam diante do designer. Foram anos de projeção e crescimento 

dentre outros que fizeram parte da mercantilização dos valores culturais que envolve o 

universo das artesãs. Sandra vê que por trás do produto subsiste um suporte mercadológico, 

estético, político sistematizado do qual seu nome, seu lugar de fala são utilizados como um 

adereço fetichizado pelo exotismo do brilho dourado. A reação do grupo de artesãs exprime o 

protagonismo de uma situação desigual de inclusão, que é resultado de uma arquitetura do 

conhecimento em que não foi planejado um espaço para emancipação das artesãs. 

Este capítulo expressa o quanto pode ser polêmico o processo de construção do 

conhecimento (BACHELARD, 1996). As negociações de interesses, os conflitos internos, a 

articulação de conveniências, a demarcação de diferenças, o empoderamento entre artesãs e 

agentes externos são questões pertinentes e existentes quando se fala em artesanato de capim-

dourado em Mumbuca. Nestas relações inter, intra e transubjetivas configura-se uma 

engenhosa modernidade que financia valores dominantes e se entrelaça pelas experiências do 

lugar em que o artesanato há muito tem se constituído. A seguir estão as considerações finais 

da pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

	

A investigação em que está envolvido o saber-fazer em Mumbuca buscou compreender 

como se deram os entrecruzamento na elaboração do artesanato de capim-dourado entre as 

referências atribuídas pelas artesãs e suas adaptações para o mercado. Para esta finalidade, 

procurou-se conhecer quem são estas mulheres, como tem sido sua capacidade de 

comercializar o artesanato de capim-dourado e o que disseram ao vê-lo exposto em espaços 

de venda, das veredas de onde nasceu, às vitrines dos centros urbanos. 

Para fundamentar a análise, procurou-se pelo caminho teórico referências ontológicas e 

axiológicas a respeito do artesanato, que o faz expressão de uma produção do conhecimento 

complexo e multirreferencial de seu passado à atualidade. Abordou-se questões que levam à 

subalternização do artesanato, diante da arte e do design e como tem sido sua circulação 

enquanto mercadoria. 

A pesquisa se orientou tendo como pano de fundo sua produção, as relações entre 

artesãs e os contatos que tem estabelecido a partir do crescimento das vendas do artesanato. O 

viés multirrerencial foi relevante para também considerar que se trata de uma discussão que 

está em construção e disputa. 

Compreender o saber-fazer das artesãs fez a pesquisa transitar entre experiências 

convergentes e divergentes em uma relação complexa entre artesãs, políticos, designers, 

pesquisadores e atravessadores. São múltiplas as dimensões que tem constituído o artesanato 

pelo mundo, como também o capim-dourado. O estudo empreendido buscou penetrar numa 

reconstrução do objeto-mundo, interligado à história humana e às práticas de projeção de 

produtos para o mercado, traduzidas pelo branding, marketing e workshops. Traduz-se uma 

complexidade de circunstâncias que leva a novas problematizações e considerações 

temporárias de um objeto de pesquisa em trânsito acelerado.  

A metodologia em que foi realizada observação e entrevistas, fez uma sistematização 

das falas crítica e analítica em que possibilitou ter acesso à manifestação de um saber que faz 

do artesanato uma expressividade do saber e tática de sobrevivência. Procurou-se reconhecer 

o universo social, histórico e político do artesanato e do design e como podem ocorrer 

interrelações quando associadas.  

Nota-se que nos detalhes, sentidos significativos foram percebidos nas entrevistas. Os 

enunciados foram surgindo, fragmentos que deram coerência em meio a polifonia do que era 
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atribuído ao artesanato. E assim, alguns caminhos se abriam durante as conversas e dentro dos 

seus limites davam contornos que constituem uma dimensão estética do artesanato em 

Mumbuca.  

O caminho para análise das entrevistas foi apontado a partir dos objetivos e experiências 

de observação em campo. Para isso, foi necessário conhecer os espaços de onde emana a 

ontologia expressa em artesanato, resultado de vivências e histórias de vida que fizeram 

entender os sentidos diversos, individuais e coletivos das artesãs. Este caminho, dividido em 

quatro eixos, possibilitou compreender este saber situado e o intercâmbio desejado ou 

indesejado entre diferentes formas de se pensar o artesanato em Mumbuca. Em todos os eixos 

constatou-se o processo de intercâmbio. 

 No Eixo 1, a projeção destacou o sentido que o artesanato tem para uma análise da 

aprendizagem situada (LAVE; WENGER, 1991), pois sem a memória de aprendizado a 

compreensão sobre o pingo-de-ouro estaria vazia. Era naquele estilo de vida que se iniciava o 

artesanato em Mumbuca, uma prática situada que se expressa em saberes corporificados 

(HARAWAY, 1995). Um saber embasado entre gerações e experiências ontológicas, por 

constituírem a existência, o ser, a sensibilidade do sentir o saber e o sabor da vida entremeada 

ao território (LEFF, 2009). No entanto, no final deste eixo, é explicado como se deu o início 

da estratégia de retrabalhar a memória da prática, que deu fundamento para a projeção 

identitária do produto conjugado com as experiências de vida destas mulheres. 

Estas formas de trabalhar o conhecimento do artesanato, seu significado local e global 

tem sido discutido por especialistas que levantam qual a medida que se deve considerar a 

projeção/adaptação/adequação/formatação do artesanato como mercadoria. Entende-se que 

dentre estas medidas ocorrem estratégias de colonização na criação destas mercadorias, a 

partir de um discurso que diz emancipar socialmente, como uma forma de valorização, que se 

revela intersubjetivamente no controle dos seres, saberes, fazeres que compõem a dimensão 

estética do artesanato.  

A criação do artesanato/produto nesta história atribuiu valores ao saber-fazer que 

começou a ser ressignificado com o design. A projeção foi o planejamento e manipulação do 

que veio a ser o nome capim-dourado. Nesta etapa da análise, entende-se que o 

entrecruzamento entre artesanato e design é exemplo de como ocorrem as estratégias, 

elaboradas por aqueles que se colocam como meio para melhoria do produto e da vida das 

artesãs subjugando seus saberes, enquanto estas desenvolvem táticas, que buscam maneiras de 

fazer continuar existindo os saberes. Por outro lado, são desenvolvidas táticas que buscam 
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maneiras de fazer com que os saberes continuem existindo (CERTEAU, 1998).  

No Eixo 2, foram comentados os limites das adaptações que geram tensões em 

Mumbuca. O modo como ocorreu o aperfeiçoamento das peças conhecidas que foram 

renomeadas, é gerado incômodo entre algumas artesãs. Por outro lado, novas peças têm sido 

criadas com diferentes materiais, dentre eles artificiais. Compreendeu-se que o artesanato tem 

passado por mudanças significativas e que este tem sido o modo de alcançar cada vez mais 

consumidores. Neste eixo, são iniciadas as contradições entre o conhecimento do design e o 

do artesanato em Mumbuca. 

Dentre as contradições da adaptação está a criação de peças novas, elaboradas para 

serem expostas em espaços de consumo que, para algumas artesãs, não representam sua 

identidade local. Este exemplo explica que o resultado da aprendizagem tem ultrapassado os 

limites de sua dimensão quilombola. Para outras artesãs, estas modificações são táticas para 

se garantirem no mercado, cedendo às novas formas de fazer o artesanato. 

Este tem sido o artesanato-design de Mumbuca. Nele coexistem sentidos que impedem 

sua definição como algo único e puro. Considera-se, portanto, possuir mais do que um sentido 

ou significado, pois seria impreciso atribuir uma certeza quanto a sua fórmula estética. Assim, 

persiste uma multiplicidade de sentidos, características, entendimentos que tem construído sua 

forma e ambiguidade. 

O Eixo 3, analisou os resultados da exposição do artesanato, assim como também tem 

sido por outros grupos de pesquisadores acadêmicos. Dentre algumas artesãs, quando se 

envolve a discussão sobre a prática em publicação sobre o capim-dourado pela comunidade 

científica, é gerado um certo desconforto. Para elas, o  conhecimento que se produz 

cientificamente sobre Mumbuca tem sido sobrepostos aos seus saberes. 

Outro efeito da exposição fazem as artesãs se sentirem vulnerável diante das más 

condições que tem para vender seu artesanato. Além desta situação que tem sido mantida 

desde o início da projeção do artesanato, é preocupante a ação de atravessadores que 

compram suas peças a preços mais baixos para serem vendidos em outras regiões do Brasil e 

países. 

O Eixo 3 revela a defesa das artesãs de seus saberes. É um conjunto de experiências que 

explicitam detalhes localizados de como grupos diferentes podem constituir sistemas 

ambíguos de produção do conhecimento (FRÓES BURNHAM et al., 2012). Sobre esta 

discussão, a reação das artesãs não se trata somente sobre o objeto artesanato, mas em relação 
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a sua condição que se destaca e se manifesta como protesto. 

No Eixo 4 as artesãs comentaram sobre o contexto em que o artesanato de capim-

dourado está envolvido. As respostas revelaram um fosso profundo, entre o lugar de onde o 

artesanato foi projetado e os espaços de exposição alcançados. O valor criado para o 

artesanato nas mãos dos agentes externos tem ofuscado as artesãs pela condição de uma 

autonomia limitada e dependente, exemplo de uma colonialidade que se atualiza no 

favorecimento do mercado e na exploração de sua mão de obra. 

A imagem que se cria do artesanato o coloca em exposição nas vitrines, assim como 

também expõe os nomes e as imagens das artesãs para legitimação do produto, as fazendo 

também produto. Esta visibilidade idealizada do que é o artesanato de capim-dourado tem 

sido, para as artesãs, motivo de sua invisibilidade pelo não reconhecimento do seu saber 

quando comparado aos espaços em que o artesanato tem ocupado. 

Constatou-se que o saber-fazer das artesãs tem sobrevivido mesmo com as 

interferências do design. Coexistem referências entre ambos, locais e externas que criam um 

estilo conforme as condições que as artesãs e o artesanato tem tido de vivenciar. Viver como 

artesã na região e adaptar-se trata-se de uma discussão ético-política que se inicia com a luta 

pela autonomia. Trata-se de uma disputa pelo espaço no comércio, que cria táticas para viver 

novas experiências na tentativa de se incluir em um sistema excludente como o do mercado. 

O que se vê em Mumbuca é uma vivência entre-mundos, de matrizes estéticas que se 

hibridizam, tendo ao mesmo tempo o véu da colonialidade e o discurso restituidor de práticas 

tradicionais atuando conforme suas crenças (SEGATO, 2012), que entre assimetrias criam um 

objeto translocal que habita ambos os mundos (SAHLINS, 1997). 

Portanto, é um terreno pantanoso que transubjetivamente envolve interfaces transitórias 

que se entrecruzam em confluências benignas e malignas. Faz compreender que não existem 

somente dois lados sempre opostos que explicam essas relações, mas uma produção do 

conhecimento que está sempre em estado de hibridação (CANCLINI, 2013, p. XXVII).  

Destaca-se que, para sistematizar uma história do artesanato em Mumbuca, deve-se 

considerar sua múltipla formação. Determinar a história fixa do artesanato seria o mesmo que 

negar o seu caminho técnico e estético. A hibridação do artesanato em Mumbuca iniciou entre 

indígenas e afro-brasileiros que se estendeu entre suas experiências com designers, entre 

termos fenotípicos e genotípicos. Com o tempo, estas evidencias têm se firmado e continuado, 

constituindo o genoma deste artesanato, ou seja, se tornando características que naturalmente 
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estão incorporadas ao seu processo de criação.  

Foi possível realizar uma análise cognitiva que amplia a compreensão sobre o saber-

fazer. Demonstra o que é compreender uma tradição hibridizada que se auto-multirreferencia 

em constante transformação. Embora os conflitos persistam, o saber-fazer tem se constituído 

entre contradições, desenhando uma tradição que se modifica e se rende à tensões entre 

artesãs e designers. O artesanato de capim-dourado é resultado constante de uma produção do 

conhecimento, que se inicia de uma forma endógena hibridizada que se adaptado ao mercado. 

Este é o artesanato que tem alcançado espaços de exposição privilegiados. Nas vitrines, 

tornou-se desejado e admirado, resultante de uma produção inspirada no design como objetos 

dourados hiper-realizados e dourados. A intenção é gerar fascínio que convence e comunica o 

status do objeto para o possível comprador.  

Na análise do saber-fazer, as vitrines simboliza como a relação entre artesãs, políticos e 

designers tem obtido diferentes resultados.  O vidro das vitrines tem sido o limite para que as 

artesãs vejam até onde o artesanato tem chegado, ao mesmo tempo que se torna uma barreira 

que os separam. Literalmente, as vitrines representam o limite dessa relações destacadas pela 

desigualdade em que se encontram as artesãs. 

As considerações expressam resultados provisórios. Diferentes situações relacionadas 

aos novos cursos para aperfeiçoamento do artesanato, regularização das práticas e situações 

que tem apresentado a necessidade de novas pesquisas. Sobre o saber-fazer do 

artesanato/design de capim-dourado, considera-se que esta tese aponta, perspectivas 

diferenciadas sobre como este conhecimento tem sido produzido, tendo como principal 

referência as experiências das artesãs.  

É seguro dizer que para compreender as relações entre o saber-fazer e o design do 

artesanato em Mumbuca/TO, a análise cognitiva: redesenha uma dimensão estética, 

ontológica e axiológica do artesanato, a partir de saberes localizados explicitados pelas 

artesãs; demonstra como diferentes epistemologias podem se interrelacionar para manter a 

centralidade do artesanato/design expostos nas vitrines, o que tem sido um dos pilares da 

concorrência para as artesãs de Mumbuca ao venderem suas peças; desvela uma episteme 

colonizada que mesmo diante de mudanças na qualidade de vida, tem alimentado a 

dependência de Mumbuca em relação a agentes externos;  questiona o artesanato puro de 

apenas uma fonte de referência que tem constituído uma complexa e multirreferenciada 

dimensão estética do artesanato de capim-dourado; desmistifica o imaginário idílico-
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maravilhoso das veredas do Jalapão ao apresentar uma realidade de dificuldade de se 

manterem em suas terras, preservá-las e continuar a prática do artesanato. 
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ANEXOS 
Anexo A – Reportagem na revista Veja de 2006 sobre o Jalapão como ponto turístico que cita o capim-dourado. 
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Anexo B - Programa de televisão norte-americano gravado no Jalapão. 
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Anexo C – Propaganda de empresa de turismo vendendo o passeio no Jalapão como safari.  
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Anexo D – Matéria da revista Veja que destaca a venda do artesanato no exterior como acessório  exótico e luxo 
em de 22 de setembro de 2004. 
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Anexo E – Site que expõe peças exclusivas dos designers brasileiros Fernando Campana, Humberto Campana e 
o designer de joias italiano Fabio Salini. Segundo o site Limited Edition (2013): “[...] os designers criaram uma 
surpreendente coleção de jóias que funde a natureza com o luxo, questionando o significado do luxo 
atualmente.”  
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Anexo F – Etapas para regularização de território quilombola. 
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Anexo G- Áreas protegidas da microrregião leste do estado do Tocantins. 
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Anexo H - Portaria nº 362/2007, que regulariza a colheita, transporte e venda do capim-dourado no 
Estado do Tocantins. 
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Anexo I - Peças decorativas de capim-dourado expostas no Palácio Araguaia.  

 
Gabinete do governador do estado do Tocantins. Foto: Elizeu Oliveira 
 

 

 
Sala de reuniões do Palácio Araguaia. Foto: Redação Conexão Tocantins 
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Anexo J - Lei que reconhece o artesanato de capim-dourado como bem de valor cultural e Patrimônio 
Histórico do estado do Tocantins. 
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Anexo K - Indicação Geográfica e selo do artesanato de capim-dourado produzido no Jalapão. 
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Anexo L - Mapa das casas de Mumbuca  

 
Fonte: Fundação Cultural do Tocantins (2010, p. 14) 

Entrada atual da 
Comunidade, via 
Mateiros.	
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Anexo M -Estrutura do capim-dourado 

 
Fonte: Adaptado de Sampaio et al. (2010,  p. 16) 
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Anexo O – Medição de sementes de capim-dourado  

 
Fonte: Sampaio et al. (2010,  p. 19) 
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APÊNDICE 
 
Apêndice A: Monografias, dissertações, teses e outras publicações acerca dos temas artesanato de capim-dourado e Jalapão 

 Ano Autor(a) Título Tipo Área Palavras-chave Instituição 
1 2003 GOVERNO DO 

ESTADO DO 
TOCANTINS 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE 
ESTADUAL DO JALAPÃO  

Diagnóstico e 
Planejamento 

Não consta Não consta -Secretaria do Planejamento e 
Meio Ambiente (SEPLAN)  
-Instituto Natureza Do 
Tocantins – (NATURATINS) 

2 2005 SCHMIDT, Isabel 
Belloni.  

 

ETNOBOTÂNICA E ECOLOGIA 
POPULACIONAL DE Syngonanthus 
nitens: SEMPRE-VIVA UTILIZADA 
PARA ARTESANATO NO JALAPÃO, 
TOCANTINS  

Dissertação Ecologia Extrativismo vegetal, 
Produtos Florestais Não-
Madeireiros (PFNM), 
Campos úmidos, Cerrado, 
Manejo  

UNB – Universidade de 
Brasília 

3 2006 MILHOMEM, Geórgia de 
Castro Alves. 
 

CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE 
CULTURAL TOCANTINENSE E SUAS 
MEDIAÇÕES SIMBÓLICAS: a história do 
capim dourado  

Monografia Comunicação Associação de valores 
culturais e simbólicos. 
Habitus. Construção de 
identidade. 

UFT – Universidade Federal do 
Tocantins 

4 2007 GOMES, Emylli de 
Carvalho. 

A IMPORTÂNCIA DO ARTESANATO 
DE CAPIM DOURADO NA GERAÇÃO 
DE TRABALHO E RENDA PARA O 
POVOADO DE MUMBUCA - 
MATEIROS - TOCANTINS 
 

Monografia Administração Administração. Artesanato 
brasileiro. Capim dourado. 
Comunidade Mumbuca. 
Geração de renda. 

UFT – Universidade Federal do 
Tocantins 

5 2007 FIGUEIREDO, Isabel 
Benedetti. 

EFEITO DO FOGO EM POPULAÇÕES 
DE CAPIM DOURADO (Syngonanthus 
nitens Eriocaulaceae) NO JALAPÃO, TO 
 

Mestrado Ecologia Não consta na versão 
consultada 

UNB – Universidade de 
Brasília 

6 2007 SANTOS, Flávia 
Rodrigues dos. 

AS PESSOAS E A CONSERVAÇÃOO 
DO CERRADO: o caso do Parque Estadual 
do Jalapão 

Mestrado Ciências do 
ambiente 

Unidades de Conservação. 
Participação Social. Jalapão  
 

UFT – Universidade Federal do 
Tocantins 

7 2008 ALVES, Hátila do 
Espírito Santo. 

A PERCEPÇÃO DAS COMUNIDADES 
EXTRATIVISTAS E ARTESANAIS DO 
CE (CORREDOR ECOLÓGICO) 
JALAPÃO SOBRE A 
SUSTENTABILIDADE DA 
EXPLORAÇÃO DO CAPIM DOURADO 
(Syngonantus nitens)  
 

Mestrado Planejamento e 
gestão ambiental 

Jalapão. Extrativismo. 
Capim Dourado. 
Sustentabilidade ambiental. 
Conhecimento tradicional. 
Percepção  
 

UCB – Universidade Católica 
de Brasília 
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8 2008 SENNA, Maria Lúcia 
Gomes Silveira de. 

PERCEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO 
AMBIENTAL DOS 
GUIAS/CONDUTORES DE TURISMO E 
DOS TURISTAS DO PARQUE 
ESTADUAL DO JALAPÃO/TO, COMO 
FATOR INFLUENCIADOR DA 
PRÁTICA ECOTURÍSTICA  

 

Mestrado Ciências do 
ambiente 

Percepção Ambiental. 
Jalapão. Guias/Condutores 
de Turismo  
 

UFT – Universidade Federal do 
Tocantins 

9 2008 BELAS, Carla Arouca. CAPIM DOURADO: costuras e trançados 
do Jalapão 

Catálogo - Sala 
do Artista 
Popular n. 145   
 

Artesanato em 
fibra vegetal  
Artistas populares   
Artesãos 
Trançado 
Tocantins 

Artesanato em fibra vegetal. 
Artistas populares. 
Artesãos. Trançado. 
Tocantins.  

 

IPHAN 
Centro Nacional de Folclore e 
Cultura Popular (CNFCP) 
Sala do Artista Popular (SAP) 

10 2009 SOUSA, Ruberval 
Rodrigues. 

TRADIÇÃO, ARTESANATO DO CAPIM 
DOURADO E DESENVOLVIMENTO 
LOCAL NO POVOADO MUMBUCA DO 
JALAPÃO EM MATEIROS – TO 

Mestrado Desenvolvimento 
local em contexto 
de 
territorialidades 

Desenvolvimento. Tradição. 
Capim dourado. Artesanato. 
Povoado. 

UCDB – Universidade Católica 
Dom Bosco (Campo Grande - 
MS) 

11 2009 FREDRYCH,Thelma 
Valentina de Oliveira.  
 

COMUNIDADE MUMBUCA: vivendo os 
entraves e desafios por ter seu território 
incorporado ao Parque Estadual do Jalapão 
– TO  
 

Mestrado Ciências do 
ambiente 

Não consta na versão 
consultada 

UFT – Universidade Federal do 
Tocantins 

12 2010 FUNDAÇÃO 
CULTURAL DO 
TOCANTINS. 
(CASTRO, Eliane osrg.) 

CAPIM DOURADO: trançando a tradição Inventário Ciências humanas História. Árvore 
genealógica. Mumbuca. 
Capim-dourado. Trançado. 

Publicação pela Fundação 
Cultural do Tocantins 

13 2010 SAMPAIO, Maurício 
Bonesco; 
SCHMIDT, Isabel 
Belloni; 
FIGUEIREDO, Isabel 
Benedetti; 
SANO, Paulo Takeo.  

BOAS PRÁTICAS DE MANEJO PARA O 
EXTRATIVISMO SUSTENTÁVEL DO 
CAPIM DOURADO E BURITI  
 

Livro 
 
 

Ecologia/Extrativi
smo. 
 

Capim dourado. Buriti. 
Extrativismo sustentável. 
Manejo. Boas práticas.  

Embrapa Recursos Genéticos e 
Biotecnologia  
 

14 2011 Prefeitura Municipal de 
Mateiros 

MULHERES DO MUMBUCA Cartilha Não consta Não consta na versão 
consultada 

Prefeitura Municipal de 
Mateiros 

15 2011 SILVA, Daniel Santos. O DISCURSO DA COMUNIDADE 
MUMBUCA FRENTE AO DISCURSO 
DO ESTADO  
 

Mestrado Filologia da 
linguagem 
brasileira 

Discurso; Identidade; 
Políticas Públicas; 
Quilombolas; Estado  

USP – Universidade de São 
Paulo 
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16 2012 TELES, Annyelle 
Figueredo. 
 

INDICADOR DE SAÚDE E A 
CARACTERIZAÇÃO 
SOCIOECONÔMICA DA 
COMUNIDADE QUILOMBOLA 
MUMBUCA, MUNICÍPIO DE 
MATEIROS - TOCANTINS 

Monografia Ciências 
Biológicas 

 UFT – Universidade Federal do 
Tocantins 

17 2012 SOUSA, Aline Tavares. 
 

GÊNERO E EMPODERAMENTO: UM 
ESTUDO A PARTIR DAS 
ASSOCIAÇÕES DO ARTESANATO DE 
CAPIM DOURADO NA REGIÃO DO 
JALAPÃO 
 

Mestrado Economia de 
bem-estar social 
 

Mulheres. Empoderamento. 
Associações. Capim 
dourado. 

UFT – Universidade Federal do 
Tocantins 

18 2012 BELAS, Carla Arouca. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA E A 
SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL: artesanato de capim-dourado 
do Jalapão-Brasil 
 

Doutorado Ciências humanas 
e sociais 

Indicações Geográficas. 
Patrimônio imaterial. 
Artesanato, Populações 
tradicionais, Capim dourado  

UFRRJ – Universidade Federal 
Rual do Rio de Janeiro 

19 2012 PEREIRA, Ana Lúcia. FAMÍLIAS QUILOMBOLAS: história, 
resistência e luta contra a vulnerabilidade 
social, insegurança alimentar e nutricional 
na Comunidade Quilombola Mumbuca – 
Estado do Tocantins 

Doutorado Sociologia 
 

Famílias Quilombolas; 
Políticas Públicas; 
(In)Segurança Alimentar e 
nutricional; Vulnerabilidade 
Social; Comunidade 
Mumbuca  
 

UNESP – Universidade 
Estadual Paulista - Araraquara 

20 2013 MEDINA, Maria de 
Fátiam Rocha; 
MARANHÃO, Valquíria 
de Lima; 
VISINTAINER, Mário; 
STURIALE, Domenico; 
OLIVEIRA, Adrielle 
Betina Inácio de Oliveira; 
SILVA, Ana Cláuida da.  

TECENDO PALAVRAS: narrativas da 
Comunidade Mumbuca. 

Livro Letras e Literatura Letras. Literatura. 
Manifestações poético-
orais. 

CEULP/ULBRA – Centro 
Universitário Luterano de 
Palmas 

21 2013 NUNES, Lília Tereza 
Diniz. 

DESIGN E CULTURA: um olhar sobre o 
artesanato de capim dourado 

Mestrado Design, Arte e 
Moda: Inter-
Relações.  
 

Design. Artesanato. 
Cultura. Patrimônio. Inter-
relações.  
 

Universidade Anhambi 
Morumbi 

22 2013 VIANA, Rebeca.  DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE 
SABERES CIENTÍFICOS E LOCAIS 
ASSOCIADOS AO CAPIM-DOURADO E 
AO BURITI NA REGIÃO DO JALAPÃO, 
TO  

Mestrado Botânica Diálogo de saberes. Capim-
dourado. Buriti  
 

USP – Universidade de São 
Paulo 
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23 2014 TELES, Annyelle 

Figueredo. 
A DOENÇA FALCIFORME E O 
CONTEXTO SOCIAL DE 
COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO 
TOCANTINS – BRASIL 

Mestrado  Ciências 
Ambientais 

Doença falciforme. HbS. 
HbC. Dados 
socioeconômicos. Políticas 
Públicas. Comunidades 
24Quilombolas. Estado do 
Tocantins 

UFT – Universidade Federal do 
Tocantins 

24 2014 SANTOS, Carlos 
Alexandre Barboza Plínio 
dos; 
MASCOSO, Tiago de 
Aragão Silva; 
Mara Cristina; 
ROCHA, Loyanne Dias; 
SOUSA JUNIOR, Eliseu 
Santos de. 

RELATÓRIO DOS ESTUDOS 
ANTROPOLÓGICOS DA 
COMUNIDADE DE REMANESCENTES 
DE QUILOMBO DE MUMBUCA 

Laudo 
Antropológico 
da Comunidade 
de 
Remanescentes 
de Quilombo de 
Mumbuca 
 

Antropologia, 
Geografia e 
História 

Não consta na versão 
consultada 

-Ministério do 
Desenvolvimento Agrário 
(MDA) 
-Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA) 
-Superintendência Regional do 
INCRA no Tocantins (SR 26) 
-Coordenação regional de 
regularização fundiária de áreas 
de comunidades remanescentes 
de quilombo 

25 2014 CARVALHO, Sabrina 
Silva de Carvalho. 

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DO 
MERCADO DE ARTESANATO COM O 
CAPIM DOURADO NA REGIÃO DO 
JALAPÃO: um estudo sobre a atuação 
institucional 
 

Mestrado Desenvolvimento 
regional 

Mercado. Instituições. 
Desenvolvimento local. 
Empoderamento. 

UFT – Universidade Federal do 
Tocantins 

26 2014 DOLCE, Julia; 
MEDEIROS, Nana. 

A RESISTÊNCIA DAS COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS NO JALAPÃO 

Site 
vaidape.com.br 

Direitos humanos Não consta Coletivo de comunicação que 
atua na defesa dos direitos 
humanos, denunciando a 
violência institucional e 
valorizando as movimentações 
marginais 

27 2015 ANJOS, Ana Carolina 
Costa dos. 
 

DO GIRASSOL AO CAPIM 
DOURADO: a apropriação de elementos da 
natureza na construção de símbolos 
político-identitários no Estado do Tocantins 
 

Mestrado Ciências exatas e 
da terra 
 

Símbolo. Girassol. Capim 
dourado. Tocantins. 

UFT – Universidade Federal do 
Tocantins 

28 2016 CARACRISTI, Maria de 
Fátima de Albuquerque. 
 

PODER E LEGITIMIDADE NA 
DISPUTA PELO JALAPÃO: análise da 
sustentabilidade do capim dourado e do 
turismo para a comunidade de Mumbuca 
 

Doutorado Geografia Poder. Jalapão. Capim 
dourado. Turismo. 

UFG – Universidade Federal de 
Goiás 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Apêndice B:  Roteiro para entrevistas. 
 

Histórias de 
família 

Quando foi que começou a fazer o artesanato com o capim dourado? 
Com quem aprendeu e com quantos anos? 
Como foi o aprendizado? 
Fazendo isto há tanto tempo, qual a sensação de está nas veredas com os 
amigos e parentes? 

Preocupação com 
as futuras 
gerações 

Como vê este conhecimento (sobre)vivendo as próximas gerações? Qual a 
sua contribuição para isto? 

Relação com o 
tempo 

Qual o melhor hora do dia para fazer artesanato? 
Quais são as peças que mais gosta de fazer? Por que? 

Aspectos 
aplicados à 
prática  

O que mais estimula sua criatividade para fazer peças novas e diferentes? 
Existe prazer quando está criando novas peças? 
Os meios de comunicação (filmes, novelas, jornais, revistas de moda e 
beleza) estimulam a fazer novas peças? 

Peças que vendem 
mais 

Existem modelos que vendem mais? Quais? 

Identificação com 
o fazer 

Qual peça de artesanato que você fez e considerou ser mais bonita? Ela foi 
vendida? 
Este é o modelo de peça que você considera mais bonita? 
De todas que já fez, existe alguma que foi feita somente uma vez, ou seja, 
única? Onde ela está neste momento? 

(Des)Valorização O artesanato ficou muito famoso, a senhora se sente famosa? 
Se sente reconhecida? Sim ou não? Por que? 
Se sente representada quando fica sabendo que existe artesanato em 
vitrines luxuosas, feito por outras pessoas, em lugares muito longe daqui? 

Capacitação Tem ocorrido capacitações desde o início das vendas: 
Quais foram os pontos positivos? 
Quais foram os pontos negativos? 
Gostaria que fossem promovidas outros cursos? Sim ou não? Por que? 
Depois das capacitações o que mudou no jeito de fazer artesanato? 
Depois da capacitação deixou de fazer alguma peça que fazia antes? 

Relação com 
pesquisadores(as) 

Mumbuca já foi visitada por muitos pesquisadores brasileiros e 
estrangeiros e canais de televisão, o que eles vêm buscar aqui? 
Especificamente, pesquisadores(as) que passaram por aqui, trouxeram 
conhecimento significativa que mudasse o jeito de viver da comunidade e 
de se relacionar com o capim dourado? 

Fonte: Elaborado pelo autor. 


