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RESUMO

Este artigo pretende discutir como o estudo da cultural material pode colaborar com 

a salvaguarda da memória social e percepção da identidade dos territórios e dos 

indivíduos a partir dos estudos do design e da produção artesanal. Pode-se dizer que os 

artefatos produzem signi�cados primeiro a partir do seu proprietário-criador, e depois, a 

partir do momento que esse objeto passa a fazer parte da memória coletiva, integrando 

valores da coletividade. Sendo assim, as relações de preservação do patrimônio e o 

conhecimento da cultura material precisam ir além do valor histórico ou artístico, mas 

devem também se relacionar com as questões identitárias dos territórios e dos seus 

indivíduos. Estes valores que na construção da identidade brasileira se relacionam com 

aspectos políticos, econômicos e históricos de nossa formação. 

PALAVRAS-CHAVE

Design, cultura material, produção artesanal, memória, identidade.
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Considerando o design uma atividade que trabalha com produção de artefatos, 
a relação com a cultural material se torna singular. Considera-se como um marco 
da pro�ssão a revolução industrial, ocasião em que acontece a separação entre o 
trabalho manual e intelectual. Enquanto na Europa a transformação do design se 
fez através das mudanças econômicas e sociais, no Brasil a realidade foi outra. A 

formação do design no Brasil vem de uma in uência externa por parte da Escola de 

Ulm. Por outro lado o artesanato se desenvolve em paralelo, não tendo seu percurso 

associado ao desenvolvimento econômico do país.

Todavia Magalhães (1997, p.186) a�rma que no Brasil não existe artesanato clássico, 

entretanto Barroso (2000, p. 5) atesta que artesanato é, em geral, desenvolvido 

para suprir carências e necessidades das populações desprovidas. Isso somado a 

uma baixa estima histórica para os produtos locais re ete em uma visão restrita da 

produção artesanal local, que vem sendo construída por uma trajetória distorcida de 

referenciais culturais.

Sobre a formação da cultura brasileira no período da colonização Schwartz (2012) 

aponta em seu texto “As Idéias fora do lugar” um panorama dessa dialética 

vivenciada pela sociedade brasileira. Enquanto, na Europa se propagava os princípios 

do liberalismo e o trabalho livre, no Brasil, a liberdade só foi uma questão de ordem, 

quando passa a impactar na economia de mercado que necessitava de homens 

livres para poder movimentar o comércio nesta sociedade. Fomos assimilando 

culturas e costumes que eram mais adequados ao momento econômico europeu 

e nos distanciamos de nossos próprios interesses. Naquele momento a Europa se 

industrializava e o Brasil continuava a crescer como um país agrícola. A ambiguidade 

era vivenciada por todos os setores da sociedade que precisavam se adequar a nova 

ordem de valor ditada no estrangeiro.

A transformação atendia à mudança dos costumes, que incluíam agora o uso de 

objetos mais re�nados, de cristais, louças e porcelanas, e formas de comportamento 

cerimonial, como maneiras formais de servir à mesa. Ao mesmo tempo conferia ao 

conjunto, que procurava reproduzir a vida das residências européias, uma aparência 

de veracidade. Desse modo, os estratos sociais que mais benefícios tiravam de 

um sistema econômico baseado na escravidão e destinado exclusivamente à 

produção agrícola procuravam criar, para seu uso, arti�cialmente, ambientes com 

características urbanas e européias, cuja operação exigia o afastamento dos escravos 

e onde tudo ou quase tudo era produto de importação. (REIS FILHO, p.14 e 15 apud 

SCHWARTZ, 2012, p. 23)
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Esse olhar enviesado sobre o que é nosso e o que é do outro, sob um ponto de 

vista deslocado do eixo central, para um eixo periférico, aponta para referências 
distantes de nossa realidade e valores. É o que Schwartz (2008) chama de torcicolo 
cultural.  Uma das consequências dessa realidade é a falta de uma de nição clara 
sobre o conceito de artesanato no Brasil. Como já foi dito anteriormente, enquanto 
alguns alegam que não temos artesanato, outros associam estas atividades ao setor 
econômico de baixa renda. Sendo que o aspecto econômico é o que tem sido 
mais difundido entre as instituições de fomento e de pesquisa como foco de seus 
trabalhos.

Houve um tempo, no qual, a questão de identidade e pertencimento não fazia 
sentido. As di culdades de transpor espaços geográ cos faziam com que a 
compreensão de identidade fosse moldada pelos aspectos tradicionais práticos de 
fácil percepção. O progresso tecnológico e as transformações provocadas pelos 
seus resultados podem ser vistas como um marco nesse processo de disseminação 
das culturas. Atualmente vivemos uma nova fase de aceleração da informação. 
Desta vez não mais pela melhoria de acessos físicos, mas pela possibilidade de 
comunicação virtual com rapidez e qualidade. Tudo isso tem transformado o 
modo como a memória e a identidade tem sido percebida e construída. Toda essa 
modi cação tem causado uma mudança no per l social e produtivo das populações 
que, em alguns casos, se transformam em ameaças sobre as questões patrimoniais 
e culturais.

Desta forma alguns questionamentos se tornam fundamentais, tais como: qual o 
lugar da cultura material como possibilidade de preservação da memória coletiva 
e da identidade neste momento de profunda disponibilidade de informações e 
aparente quebra de barreiras?  
Como  cam as questões da memória, do afeto, das relações de pertencimento dos 
territórios e dos saberes próprios? 

As relações com a memória e o patrimônio vêm sendo transformados. No 
contraponto a essa nova forma de se relacionar com a informação, emerge também, 
uma busca pelo singular. Singular que tem sido, muitas vezes, encontrado no 
passado. Neste caso a cultura material pode ser considerada uma boa oportunidade 
de conexão com estes valores singulares, mesmo que coletivo.

Neste cenário a importância da cultura material está associada ao valor simbólico 
dos objetos, eles integram “[...] uma rede de relações sociais, ajudam a criar laços de 
pertencimento das pessoas e lugares” (PRETTO, 2011 p.14). Podemos dizer que os 
artefatos produzem signi cados primeiro a partir do seu proprietário-criador, mas 
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a +artir do momento que esse objeto passa a fazer parte da memória coletiva, ele 

integra outros valores da coletividade. Sendo assim, as relações de preservação do 

patrimônio e o conhecimento da cultura material não devem ser movidos apenas 

pelo valor histórico ou artístico, mas devem também se relacionar com as questões 

identitárias dos territórios. 

Portanto, “[...] a memória está nos próprios alicerces da história, confundindo-se com 

o documento, com o monumento e com a oralidade.” (SILVA, 2005, sp). A memória 

é seletiva e, de alguma forma, selecionamos nossas lembranças, sejam por fatores 

internos ou estímulos externos. E é esta relação que tem sido objeto de estudo para 

historiadores e também áreas de conhecimento correlatas começam a se utilizar 

deste conhecimento para elaborar e compreender algumas questões de identidade.  

 

Atualmente as pesquisas em design têm apontado, como possibilidade de atuação 

pro�ssional, o trabalho participativo entre o design e a produção artesanal a partir 

do entendimento da memória como parte da identidade. Enquanto o design 

contemporâneo passa pelos processos, a cultura material percorre caminhos de 

formas de produção e dos modos de pensar essa produção. 

Para �nalizar Rede a�rma:  

Se a história – enquanto disciplina privilegiada para o estudo da mudança social – 

pode contribuir signi�cativamente para o enquadramento da cultural material na 

experiência humana, por outro lado, não parece estar especialmente habilitada a 

fornecer instrumentos para operar sua manipulação documental (REDE, 1996 p. 282). 

Essa questão é recorrente nos estudos que tratam das relações humanas na 

atualidade. Entendendo-se essa di�culdade propomos acrescentar o design a este 

campo de estudo, e propomos ao mesmo tempo lançar novos olhares sobre as 

questões da cultura material e seus artefatos.

 

A atual relação entre o design e o artesanato pode ser considerada como um 

re exo de uma crise contemporânea. Sevcenko (2001) considera que a sociedade 

está vivendo um momento de incertezas e de aspirações muito frenéticas. O 

descentramento do individuo com as novas conexões vivenciadas pela globalização 

tem rea�rmado as incertezas sobre para onde vamos e principalmente quem 

somos. Essa crise também é identi�cada por Mercer (1990) no seu trabalho “Identily” 

quando a�rma que “[...] a identidade só se torna uma questão quando se está em 

crise, quando algo que se supõe �xo coerente e estável é deslocado pela experiência 

da dúvida e da incerteza” (MERCER, 1990, p. 43, apud STUART, 2006, p.9). 
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Neste cenário de complexas re exões, o estudo da cultura material se torna uma 

matéria prima fértil para o trabalho do design e do artesão.
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