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RESUMO 
 
O artigo investiga experiências das artesãs em Antonina, 
Paraná; elas organizaram um ateliê em um espaço cedido pela 
Prefeitura na antiga Estação Ferroviária construída em 1916. A 
organização das artesãs era precária: Não detinham força 
como um grupo representativo, não possuíam voz perante os 
entes da administração local; embora tivessem o espaço 
disponível, careciam de estrutura material e física para, 
efetivamente, desenvolver as atividades de criação e 
confecção do artesanato. As artesãs iniciaram um processo de 
crescimento social apoiando a inclusão de outros grupos, 
possibilitando refletir sobre suas próprias proposições. 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Artesanato. Mulheres. 
Empoderamento. 
 
ABSTRACT 
 
The article investigates experiences of the women artisans in 
Antonina, Paraná; they organized a workshop in a space 
provided by municipal government in the old Railway Station 
built in 1916. The organization of the artisans was precarious: 
had no power as a representative group, had no voice before 
the entities of local government; although they had available 
space, lacked material and physical structure so that they 
could, effectively, develop their creative activities and making 
handicraft. The artisans began a process of social growth by 
supporting the inclusion of others groups, enabling reflect on 
their own propositions. 
 
Keywords: Public Policy. Handicraft. Women. Empowerment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal do Paraná (UFPR). E-mail: lfcjr2@hotmail.com 

2
 Doutora. Universidade Federal do Paraná (UFPR). 



 
 

                  

 
1. INTRODUÇÃO 

 

 

O artigo parte da descrição do local que “demandou”, por meio de seus 

indicadores sociais e econômicos, a execução de um projeto de extensão elaborado pela 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), a qual elencou a comunidade de artesã para a 

inclusão social e produtiva. O ponto central destacado neste artigo é o empoderamento das 

mulheres artesãs pertencentes ao grupo incluso no Projeto, sendo este resultado das ações 

desenvolvidas conjuntamente com a comunidade e observado nos atos de solidariedade. A 

inserção social ocorreu primeiramente no grupo e posteriormente em outros grupos, até que 

encontra limites no próprio crescimento do grupo. O acompanhamento do grupo durante a 

execução do Projeto, também permite relatar que o grupo não tem uma gestão como 

definida nos conhecimentos científicos ou que se constitui através de normas. Estes 

resultados decorrem de uma reflexão sobre o conhecimento científico e o saber local, no 

contexto de uma sociedade que tem a moeda como meio de troca. 

Antonina, o local de atuação do Projeto é um pequeno município que compõem 

com outros seis a faixa litorânea do estado do Paraná, coberto pela Mata Atlântica 

preservada, com 6.333 km², situado na região Sul do Brasil. Segundo o Censo Demográfico 

realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  (IBGE), o local possui 

18.891 habitantes, com uma População Economicamente Ativa (PEA) de 7.584 pessoas 

(40% dos habitantes), com grau de urbanização de 85,03% (IBGE, 2014). O indicador de 

desenvolvimento humano, Índice de Desenvolvimento Humano do Município (IDH-M), 

correspondente a 0,687, considerado médio segundo o Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNAD, 2010). 

Antonina possui mais de 300 anos e em decorrência do estado de conservação 

de suas construções (arquitetura) foi o terceiro município do estado do Paraná a ter parte de 

seu conjunto arquitetônico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (IPHAN) no ano de 2012 (BRASIL, 2014). No início do Século XX, o Município 

vivenciou seu auge econômico, ancorado pela construção e funcionamento da Estrada de 

Ferro Paraná em 1892. A Estrada ligava Curitiba, Capital do Paraná, ao Porto Barão de 

Teffé localizado em Antonina. O Porto era um dos principais do Brasil na época, escoando 

produtos agrícolas. A falta de investimentos no Porto e a expansão dos centros 

metropolitanos (êxodo rural, crescimento do setor industrial) na década de 1930 

promoveram uma redução de sua utilização, consequentemente, do setor dinâmico  do 

Município (BRASIL, 2014). 



 
 

                  

Nos anos 2000 a gastronomia e as festividades promovidas no local, entre elas, 

o carnaval e as festas religiosas, tornaram-se determinantes na geração de renda para os 

antoninenses. Os gestores públicos locais buscam inserir o Município na nova atividade 

produtiva em voga no mundo inteiro e possível de ser ativada pela oferta de recursos – 

possíveis de torna-se ativos, com base em Pecqueur (2005). Após o redirecionamento do 

padrão mundial de desenvolvimento a linha férrea chegou a funcionar, entre de 2003 a 

2006, com o transporte de passageiros. A estrada esta envolta na Serra do Mar (Mata 

Atlântica preservada), composta por uma valorização ambiental sem precedentes pelo 

homem..  Outro elemento em voga na sociedade atual e que se integra a cadeia produtiva 

do turismo é  o artesanato local e com ele seus promotores. Pressupostos que num primeiro 

momento justificaram a interação de uma instituição de ensino, pesquisa e extensão com o 

poder público local em apoio a inclusão de artesãos como atores para participar da 

organização produtiva do local. 

Este documento de reflexão contempla num primeiro momento o surgimento do 

Projeto de inclusão de artesãos no contexto de reestruturação produtiva do município de 

Antonina, na sequência o movimento de inclusão de um número maior de participantes, 

suas desilusões e as reflexões sobre quem deveriam ser incluídos, chegando a repensar o 

processo de inclusão como o apoio de uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

 

Por meio de um Projeto de Extensão da UFPR desenvolvido no Litoral do 

Paraná, na tentativa de reafirmação da vocação turística do município de Antonina, o 

artesanato local e seus executores foram alvo de atenção de mais de cinco anos. Muitas 

conquistas e ações foram desenvolvidas junto a mulheres que sabiam fazer e se tornam e 

passaram a ser designadas de artesãs desde 2008 (SULZBACH, 2013). No inicio de 2012 

novas propostas se iniciavam em conjunto com as mulheres artesãs do grupo “Artesanato 

da Estação”. O ponto de partida desta nova etapa foi o espaço público onde elas se reúnem 

semanalmente e desenvolvem algumas de suas atividades em conjunto, entre elas a venda 

de produtos artesanais e deliberações coletivas, uma sala na antiga Estação Ferroviária 

(patrimônio tombado e desativado). O espaço fornecido pela administração pública local foi 

uma conquista das “mulheres do artesanato” em busca de um espaço o qual pudessem 

instalar um ateliê para desenvolver trabalhos coletivos e ser utilizado para a exposição e a 

venda de seus produtos. A necessidade de redefinir as ações das mulheres decorria do 



 
 

                  

enfraquecimento destas junto ao espaço, pois segundo a administração pública, o espaço 

encontrava-se fechado quando havia turistas no local. E o fechamento em vários dias da 

semana decorria do reduzido número de participantes do Grupo: era necessário ampliar o 

número de pessoas com habilidades manuais, já que o espaço era aberto para receber 

turistas pela de escala de artesãs pertencentes ao Grupo. A proposta de ações para 2012 

consistia na ampliação do número de pessoas, mas para tal era necessário que estas 

detivessem habilidades artesanais ou fossem dotadas da arte de saber fazer, um esforço 

que vinha sendo feito ao longo de todos os anos com chamadas em bairros e diretamente a 

pessoas que se tinha conhecimento que desenvolviam estes trabalhos. A não participação 

esbarrava no problema da organização cooperativa (não formal) de trabalho e solidária nas 

capacitações coletivas. A proposta então se baseou na capacitação de outras pessoas não 

pertencentes ao Grupo. A capacitação necessária não poderia ser promovida por teóricos e 

tecnólogos, com rigor científico de uma Instituição de ensino, tal como a Universidade 

parceira, dado o rigor do cientificismo clássico esta seria incapaz de fornecer o melhor 

instrutor. A formação clássica proferida pela universidade consistiria numa formação 

pautada no aumento da produtividade, do lucro, da eficiência e da eficácia. Princípios os 

quais o Grupo de Artesãs não estavam acostumados a trabalhar, pois o trabalho para 

aquelas mulheres era algo complementar na vida familiar. 

O Projeto demandava que o próprio público alvo, as artesãs, se tornassem as 

formadoras de habilidades e capacidades, dado as concepções ideológicas desenvolvidas 

no Grupo ao longo dos cinco anos. O Grupo não necessitava de produtos, mas sim de 

pessoas engajadas a participar de uma escala de venda do produto do outro, sem auferir 

ganhos e ainda, abdicasse o almoço familiar de sábados e domingos. O mais importante 

ainda, todo este envolvimento tinha por objetivo fim o retorno ao local (necessidade do 

artesanato na cadeia produtiva do turismo), o retorno individual com ganhos monetários era 

incerto, dependeria da visitação de turistas. Os membros do Grupo estavam convictos que 

seus produtos eram destinados somente para visitantes do local, afinal a renda da 

população local era baixa e os produtos não se constituem em ativos específicos do local, 

são considerados pelo Programa Artesanato Brasileiro (BRASIL, 2012) trabalhos manuais. 

A formação dos extensionistas da Universidade, por mais que detivessem 

conhecimentos técnicos sobre o processo produtivo, não contemplava a arte de saber fazer, 

bem como se reconhece que os saberes daquela comunidade é algo que permite aos seus 

detentores a sua manutenção tanto material como de ligação social. A transmissão dos 

conhecimentos técnicos por membros da academia seria tão antiético como citar sem 

referenciar. 



 
 

                  

A capacitação de outros membros da comunidade promovida pelas artesãs foi 

assim entendida como uma nova proposição de “inclusão”, tal como havia ocorrido com as 

artesãs do Grupo, mas agora destinado a outros grupos que se encontravam “vulneráveis”. 

Um projeto de extensão não permitiria atuar com dois ou mais públicos alvos 

distintos, seria necessário à aprovação de mais um projeto, porém ligados por um 

Programa, dada a necessidade de dialogo entre as ações, neste contexto todos os projetos 

ligados ao Programa de Extensão “Inclusão social e produtiva nos municípios do Litoral do 

Paraná”, criado em 2011 fora redefinido para atender o movimento necessário ao local. Em 

março de 2013, após pesquisas de base em dados secundários e correlações sociais, cinco 

grupos sociais foram elencados com “vulneráveis” em Antonina: os artesãos, os idosos, os 

jovens, as crianças e adolescentes e os responsáveis pelo recebimento do Programa Bolsa 

Família (PBF) e a eles destinados projetos específicos. As vulnerabilidades eram distintas 

em cada grupo, mas todos com possibilidade de atuação. Os braços dos extensionistas 

ligados ao Programa foram curtos no âmbito da Universidade, permanecendo ativos, após 

agosto de 2013, ações de fortalecimento ao Grupo de artesãs, elencando os responsáveis 

pelo recebimento do Programa Bolsa Família, público alvo de um segundo Projeto para 

fortalecer as ações no Município. Este público também carecia de programas de 

capacitação pública e constantemente pejorados por uma parcela da sociedade de 

“desocupados, que ganham tudo do Estado, por isso não querem trabalhar”. 

A metodologia da pesquisa ação permitiria, através deste novo projeto, se inserir 

na comunidade para descrever sua realidade e não escrever o que achamos ou o que 

achamos que provamos sobre ela, ao mesmo tempo pessoas pertencentes àqueles que 

poderiam vir a apoiar as atividades já desenvolvidas pelo Grupo do Artesanato, engajadas 

na reestruturação produtiva para o turismo em Antonina. A forte ligação entre os dois grupos 

dependia do empoderamento das artesãs como detentoras do conhecimento, a fim de que 

pudessem repassá-los ao outro grupo. As artesãs não poderiam ser “utilizadas”, as ações 

voltadas ao grupo deveriam permanecer, mantendo assim o projeto Artesanato com 

identidade territorial do Litoral do Paraná. 

As atividades do Projeto artesanato objetivavam interação e pesquisa voltadas 

para a melhoria dos trabalhos, buscando a valorização do saber fazer e o acesso a novos 

saberes por intermédio da capacitação em diversas áreas, além da continua busca por uma 

identidade local. As novas técnicas artísticas deveriam contribuir para o desenvolvimento 

sustentável do local, através da valorização da cultura local, pelo uso dos recursos 

disponíveis no meio ambiente natural, bem como não deveriam intervir nas rotinas familiares 

ou na rotina social das mulheres artesãs. O Projeto por mais que apoiasse a reestruturação 



 
 

                  

produtiva local teve como princípios contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 

artesãos e propiciar a consolidação das bases de trabalho do artesão. 

Tendo como foco neste artigo a experiência da inclusão social e produtiva 

decorrente das mulheres artesãs faz-se necessário mencionar as condicionantes empíricas 

das relações sociais envolvendo as mulheres e seus talentos cognitivos artísticos que 

envolvem: a mobilização de cinco mulheres (existindo outras, que produzem, mas que não 

aparecem como lideranças), os entes administrativos públicos locais, que contribuem com a 

garantia do espaço utilizado por elas na Estação Ferroviária, o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR), que atua com a capacitação direcionada as artesãs e a 

Universidade, que atua como coordenação institucional dos Projetos de Extensão, buscando 

apoiar a organização social para a manutenção e disseminação do saber fazer, com 

princípios cooperativos e a resolução de problemas coletivos. Apoia financeiramente, media 

conflitos e faz interlocuções.  

 

Se [o] Estado não consegue concentrar esforços nos problemas locais, dado a 
extensão de locais [território] e a sua restrição orçamentária, as universidades e 
instituições de pesquisa, sejam elas públicas ou privadas, conseguem articular, 
envolver e sensibilizar a comunidade global com a ampliação do conhecimento. 
(SULZBACH, 2013, p. 57). 

 

A solidariedade do Grupo com relação a outro grupo (beneficiários do PBF) é 

revelada quando do engajamento de seus integrantes como instrutoras, repassando o 

conhecimento que as mantém no mercado. Detentoras do saber fazer “cinco artesãs”, 

mesmo dependentes da renda (três dependem do artesanato como principal fonte de renda) 

entendiam que o fato de outros saber fazer o mesmo que elas, não os tornariam 

concorrentes, ao contrário encontravam neles o apoio mútuo para ampliar seus saberes, 

permanecer em espaços públicos e coletivos, além de contribuir com a existência do lugar 

onde vivem. 

O engajamento solidário que as artesãs estavam promovendo não teve início 

com a proposição do outro Projeto, as mesmas iniciaram suas participações solidárias em 

outros grupos, após se constituírem como grupo. Acredita-se que a experiência de poderem 

partilhar de decisões promoveu nelas a necessidade de colaborar em outros grupos que 

necessitavam de decisões a serem tomadas. Individualmente, duas delas participam de 

grupos religiosos distintos como instrutoras de trabalhos manuais, duas delas atuam em 

uma associação de bairro e uma atua na reestruturação da Liga de Combate a Tuberculose 

(associação com bens patrimoniais, porém sem ações efetivas na sociedade de Antonina). 

Estas mulheres em função da luta pela manutenção do espaço público, cedido 

pela Prefeitura, tiveram que se organizar criar regras, mediar conflitos, representar o Grupo, 



 
 

                  

entre outros. Uma organização, a qual as preparou politicamente para atuarem em outros 

espaços externos, que também demandavam a tomada de decisões coletivas. Entende-se 

que a participação solidária pertencente ao comportamento destas mulheres é resultado do 

exercício da participação em espaços democráticos. Contudo, uma organização não 

formalizada. O Grupo nunca se constitui enquanto portador de um Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica (CNPJ), seja por falta de organização ou pela necessidade de um líder, 

como demanda a constituição de uma associação ou cooperativa (esta limitada legalmente 

pelo número de participantes a serem envolvidos). A falta de organização do Grupo é 

atribuída pela falta de atas de reuniões, livro caixas, uso do espaço de forma igualitária e 

cumprimento do cronograma para abertura da loja. Esta desorganização talvez esteja 

colaborando para as conquistas sociais emancipatórias de todos os membros do Grupo, o 

que vem em contra as inúmeras correntes teóricas construídas no campo científico, que 

estabelecem princípios de liderança para eficiência e eficácia de trabalhos em grupo, bem 

como vem em contra as normas que estabelecem os formatos de organizações com 

representação para atuação no mercado. 

A desorganização é por outro lado, um risco à continuidade apoio institucional da 

Universidade, do SENAR, do ingresso de novos participantes e até mesmo frente às 

autoridades municipais para atendimento das reivindicações. 

A cooperação entre as mulheres artesãs não fortaleceu apenas a democracia no 

Grupo, expandiu-se como um exercício de solidariedade para outros grupos. Segundo Culti 

(2002, p. 15), fazendo referência à importância da representatividade afirma que: 

 

“O processo de cooperação produtiva é um dos caminhos a ser trilhado. Ele pode 
transformar o ambiente social, quer queira ou não, no entanto é um processo de 
conquista gradual. Pode fortalecer a democracia e a solidariedade ou apenas 
estagnar dentro dos limites das relações comerciais e capitalistas dominantes”. 

 

A resolução do problema para a ampliação de saberes locais (promoção de 

capacidades e habilidades de grupos vulneráveis) não conseguiu respostas no 

conhecimento científico, nem tampouco na institucionalização legal. A resolução do 

problema, apenas com a mediação destas instituições, tem promovido a cooperação muito 

mais do que a competição através da transmissão do conhecimento pelas artesãs. Os 

saberes científicos sobre gestão tenderiam recomendar processos licitatórios para uso do 

espaço público para a venda de artesanato, promovendo a concentração do poder, com 

ganhos a serem obtidos pelo monopolista do espaço que não necessariamente seria o 

produtor. A normatização recomendaria a formalização do Grupo através da escolha de um 

representante legal, não permitindo aos demais a participação na tomada de decisão.   



 
 

                  

Não é possível negar que a “evolução do homem” decorre da busca de soluções 

a problemas enfrentados, levando em consideração os conhecimentos científicos 

acumulados. A imersão do pesquisador na complexidade dos saberes (conhecimentos) 

permite-lhes observar sua participação neste contexto. Os pesquisadores ao interagirem os 

conhecimentos possuem a oportunidade de promover respostas aos problemas da 

sustentabilidade ou ao do sentido da vida, já que o ser humano e o meio têm uma relação 

de dependência para sua sobrevivência. 

A imersão do pesquisador em territórios denominados como “em 

desenvolvimento” ou “subdesenvolvidos” baseados nos indicadores de uso internacional 

como o IDH é por sua vez uma alternativa para a construção de novos saberes. Saberes 

capazes de promover o reconhecimento de que não existe um “desenvolvimento”, mas 

desenvolvimentos, sem subjugar a capacidade de serem iguais ranqueados pelos 

diferentes. Esta imersão deve permitir ao pesquisador a observação da existência de 

determinantes específicos, baseados nos saberes locais. A imersão do pesquisador em um 

território deve permitir a comunidade buscar suas próprias soluções, mesmo que o 

movimento no entorno force ou conduza para uma única solução. O que justificou a imersão 

do pesquisador em Antonina foi os indicadores que apontavam este ter de trilhar um longo 

caminho para ser considerado desenvolvido. Atrelado a isso, a tese de que a educação, 

pelo acumulo dos conhecimentos científicos poderia ser um determinante mitigador do 

problema ou permitir a inclusão social. 

Esta imersão no território, denominado de em desenvolvimento, com IDH médio, 

demandou o reconhecimento exploratório deste território, que iniciou com a leitura de dados 

secundários, disponíveis em institutos de pesquisas. Mesmo com todos os cuidados e 

atenção na escolha destes, abstraindo a relatividade, estes não foram suficientes para 

responder as necessidades locais, o saber específico foi um aprendizado e não o objeto de 

análise. 

A compreensão do contexto territorial merece aproximação. Neste sentido, a 

proposta metodológica, que conduziu toda a construção dos Projetos de Extensão, a 

exemplo do com o Grupo de artesãs em Antonina foi a pesquisa ação. Esta pressupõe a 

imersão do pesquisador no território, permitindo este observar como a sociedade responde 

ao modelo que tenta ser homogêneo; o modelo de desenvolvimento capitalista. A inserção 

do pesquisador junto aos atores locais permitiu compreender que aqueles denominados 

excluídos pelos indicadores, se reconhecem como excluídos, mas não dos determinantes 

defendidos pelo modelo pautado na produção e distribuição capitalista, construído e 

propagado nos modelos teóricos da ciência, incorporando às instituições, as quais 

promovem a regulação. 



 
 

                  

O artesão, fora aqui o objeto de análise, um sujeito com capacidade de 

materializar o que imagina, utilizando o conhecimento acumulado e incorporando o 

conhecimento materializado do outro (científico). Por outro lado, é sujeito capaz de se 

organizar socialmente em forma de cooperação em uma sociedade regulada por normas, 

mas que permite a sobrevivência daqueles que não as seguem, bem como que reproduz 

modelos de gestão das organizações pautados na eficiência e eficácia pelo conhecimento 

científico. 

Para a sobrevivência do Grupo de artesãs, na sociedade pautada no modelo da 

produção e distribuição capitalista, eles necessitavam incorporação mais membros: os 

vulneráveis, pela ótica da produção ou do conhecimento científico clássico. 

A proposição do segundo projeto de extensão, que buscava a inclusão de 

beneficiários do Programa Bolsa Família, para participar de capacitação e habilidades de 

produção artesanal, fora uma escolha também indicada pela leitura da ótica do encontra 

disponível. A efetivação das capacitações não obteve o êxito almejado já que nenhum 

membro deste novo grupo passou a pertencer ao grupo de Artesãs da Estação. A não 

participação no Grupo acabou por promover pessoas com habilidades e capacidades para a 

produção mercantil, mas não pessoas com capacidades e habilidades solidárias ou 

empoderadas para demandas sociais. Estes resultados na prática demandam refletir sobre 

qual artesão se buscava incluir, de forma a atuar conjuntamente com um grupo constituído 

(produtivamente e ideologicamente)? 

Se na proposta anterior se buscou incluir pela capacitação (produção), seria 

prudente repensar a inclusão por grupos de detentores da habilidade de produção. O 

número de grupos poderia ser elevado, mas para contextualizar é possível lançar três 

grupos que aparecem como sujeitos vulneráveis, que merecem investigação futura mais 

aprofundada. No primeiro grupo encontram-se aqueles que sabem fazer e não usam seu 

saber fazer nas relações de troca mercantis; são aqueles que sabem e fazem algo, com um 

saber específico, o qual ainda não foi apropriado pelo conhecimento científico e adequado 

ao mercado. Incorpora um sujeito que possui um saber, que nos limites das inovações e 

aprendizagem do século XXI precisa ser apropriado pelo mercado, que demanda a inclusão 

do sujeito que sabe. Um segundo grupo responde a inclusão de sujeitos, os quais os 

idealizadores de políticas públicas ou de conhecimentos científicos o colocam como “um 

problema”, pelo fato de utilizar o mercado para escoar sua produção, mas que não 

contabiliza retornos ao poder público; um sujeito que usufrui os ganhos derivados do seu 

produto sem contribuir com a manutenção do poder público e, da divisão social da produção 

e distribuição. O terceiro grupo é composto por grupos similares, porém localizados em 

territórios diferentes; a ampliação do grupo através da formação de redes, as quais 



 
 

                  

permitiriam o fortalecimento de grupos locais. Breves respostas sobre a inclusão destes 

grupos não podem ser conclusivas, apenas reflexivas. A necessidade de inclusão de novos 

artesãos para fortalecimento de um grupo por mais que seja solidária e cooperativa auxilia 

no engordar do mercado. A inclusão de artesãos; daqueles que já sabem fazer, significa o 

aumento do número de participantes do mercado, bem como de produtos a serem ofertados 

neste, reduzindo por outro lado o volume de produtos cuja finalidade não perpassaria por 

este (produção destinada a presentear ou a doação). 

O artesão quando troca seu produto no mercado, os coloca como sujeito incluído 

socialmente e pertencente à divisão social do trabalho. Salienta-se, outrossim, que o mesmo 

participa da sociedade independentemente de sua participação no mercado. A necessidade 

de incluir através da formalização, contribuindo com previdência e tributos, “socialmente 

justo”, seria a justificação pela inclusão no âmbito da política pública. 

O mercado, também inclui os artesãos pelo viés do consumo, ao abandonar a 

sociedade de troca simbólica para adentrar a sociedade de troca mercantil. 

A inclusão produtiva através do mercado cria a necessidade de sua manutenção, 

como ocorreu com as artesãs de Antonina. A existência de grupos portadores de 

habilidades fora do mercado demonstra o estado de satisfação destes com o destino do seu 

produto; o uso simbólico, o qual justifica o não ingresso no mercado. A necessidade de 

fortalecer o mercado (ampliar o grupo de artesãs) promove o repensar dos pesquisadores e 

dos promotores de políticas públicas nas execuções de projetos de inclusão pela produção 

ou na participação social da produção. As propostas regidas para a inclusão social e 

produtiva é regida pela racionalidade econômica de uma sociedade mercantil, a qual impõe 

a necessidade de ingresso e posteriormente a dependência destes do sistema. A produção 

destinada às trocas simbólicas, sem a moeda, não promove a circulação de moeda. A 

inserção da produção pelo mercado, por outro lado, promove as trocas monetárias, 

promovendo o aumento da circulação e da velocidade da moeda. O produto artesanal 

quando trocado por moeda cria “dinheiro”, o qual proporciona poder de troca por algo já 

disponível na sociedade, mas sem valor monetário. Assim sendo, a inclusão pretendida por 

habilitados, não pode ocorrer, pois a mesma não se justifica pela inclusão social, nem 

produtiva. Caso ocorra vai elevar o número de consumidores no mercado, justificando a 

criação de moeda. A inclusão produtiva ou como participante da divisão social do trabalho 

dos grupos pensados é notória, porém para uma sociedade de trocas simbólicas e não para 

uma sociedade de trocas monetárias. 

As reflexões sobre qual a inclusão social e produtiva, a exemplo dos grupos de 

artesãos, somente foram possíveis pela imersão do pesquisador na comunidade permitindo 

refletir sobre suas ações e sobre suas contribuições científicas. O empoderamento das 



 
 

                  

mulheres artesãs, de certa forma sensibilizou e convenceu os demais atores integrantes da 

proposta de ser o artesanato um apoio ao desenvolvimento do turismo no local, sobre sua 

necessidade de inclusão, porém este não foi nem social nem produtiva, fora apenas 

mercadológica. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

 

Esta produção de conhecimento (exercício de organizar as ideias), no formato de 

artigo (disseminação), decorre de outros exercícios de aprendizagem (ensino, extensão e 

pesquisa), que teve como objetivo relatar o empoderamento de um grupo de mulheres que 

produzem artesanato no município de Antonina – Paraná – Brasil. Seus resultados, no que 

tange as observações empíricas, são conclusivos e podem afirmar que as instituições, tal 

como o poder público e a universidade, tiveram papel fundamental no aumento da 

participação social, pautado nos princípios de solidariedade. No que se refere à 

problemática de pensar o processo de inclusão social e produtiva numa sociedade de trocas 

monetárias esta foi um ensaio inicial, mas permitiu levantar algumas considerações sobre a 

necessidade de aprofundamento dos estudos sobre saberes e apropriação destes. 

As artesãs que ocupam um espaço na Estação Ferroviária vêm lutando para sua 

permanência neste, mesmo considerando a falta de visitação turística, pelo estado de 

conservação do imóvel, decorrente do abandono por parte da administração pública. 

Embora a Estação Ferroviária esteja em uma região central na cidade e um símbolo do 

patrimônio histórico e cultural do local, não é compartilhada com outros elementos que 

enriquecem a cultura local e que acolham a visitação de turistas, bem como a comunidade. 

Conclui-se, que a organização do Grupo de artesãs depende das suas próprias 

ações voltadas ao seu próprio crescimento, bem como de sua fortificação com outros 

programas e projetos que envolvam a cultura local, ampliando as visitações turísticas do 

local. A rede pode ser ampliada pelo compartilhamento com outros grupos, que não o 

artesanato, que atuem de forma solidária a troca de valores simbólicos (não monetários) da 

cultura local. 

Para a universidade a pesquisa ação se mostra, mais uma vez, uma metodologia 

convincente de uso, dada a riqueza dos elementos sociais possíveis de apropriação pelo 

conhecimento, não disponíveis em indicadores secundários, mesmo que de instituições 

merecedoras de credibilidade ou em pesquisas primárias, obtidas através de questionários 

quanti ou qualitativos. 
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