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RESUMO 

A arte e o artesanato são lógicas de produção mediatizadas na contemporaneidade em blogs como o 
Elo7 (presente no site de comercialização de produtos artesanais Elo7), que nos traz depoimentos de 
artesãos, com representações em relação ao fazer artesanal. Na visão desses criadores, o artesanato é 
uma forma de fazer artístico. Temos como objetivo analisar os depoimentos presentes nesse blog, 
concebendo-os como textos publicitários, uma vez que valorizam a atividade artesanal, aproximando-
a da arte. Partimos da conceituação de Carrascoza (2004) para a análise das estratégias do texto 
publicitário. Nos ancoramos também na Análise de Discurso de Linha Francesa para empreender 
nossa verificação.  

Palavras-chave: comunicação e consumo; fazer artesanal; arte,  narrativa publicitária.  
 



 

 

 

ABSTRACT 

Art and crafts are contemporary mediated logic of production in blogs such as Elo7 (found in crafts e-
commerce offered by Elo7), which brings us with testimonials of craftsmen/women, regarding 
representation in craft making. According to these craftsmen/women,  crafts is a way of making art. 
The main purpose of this research is to analyze the testimonials found in this blog, conceiving them 
as publicity texts, since they value the craft activity, approaching it to art. We start from Carrascoza’s 
(2004) strategies to analyze publicity texts concept. We also lay our verification of these texts in the 
French Discourse Analysis. 

Key-words: communication and consumption; crafts making; art; publicity narrative.  
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1. DESATANDO OS PRIMEIROS NÓS DA COMUNICAÇÃO E CONSUMO 

 

 

Há muitas formas de estudar consumo na atualidade, conforme já realizado por 

antropólogos, entre eles García Canclini, Mary Douglas e Baron Isherwood, por sociólogos, como 

Pierre Bourdieu, e por teóricos da comunicação contemporânea, entre eles Don Slater e Roger 

Silverstone. Nossa proposta nesta dissertação é articular as reflexões de tais autores, vislumbrando o 

papel que a narrativa do consumo possui na construção identitária e no imaginário das pessoas.  

O tema desta pesquisa é a narrativa das artesãs midiatizada no Blog Elo7, levando em conta 

a relação dessa narrativa com a construção identitária e com a concepção que essas mulheres têm do 

trabalho artístico. A proposta do blog é inspirar outras artesãs a partir das histórias publicadas. 

Proporciona, portanto, mais do que um ambiente de negócios, mas também o relacionamento entre 

as profissionais, como uma rede social voltada para essa prática. Possibilita, ainda, a valorização do 

fazer artesanal, relacionando-o à atividade artística. O Blog Elo 7 faz parte da página Elo7, elaborada 

para o comércio via internet de produtos artesanais. 

Se pensarmos o trabalho artesanal sob o prisma contemporâneo, em que o capitalismo 

opera como o senhor dos tempos, poderíamos nos deixar levar pelo senso comum e dizer que essa 

atividade laboral estaria com os dias contados. Entretanto, ao ajustarmos nosso olhar para o recente 

tratamento midiático desse tipo de atividade, notamos uma retomada do espaço a ele concedido. Um 

dos elementos responsáveis por essa retomada é justamente a narrativa, que busca nivelar o 

artesanato com a obra de arte. Desse modo, podemos perceber uma nova configuração da atividade. 

Seria, assim, uma valoração do trabalho artesanal, diante de um desgaste da linha de produção 

proposta como modelo pós-Revolução Industrial?  

O trabalho artesanal tem sido tema recorrente nas revistas de decoração e arquitetura, 

sendo percebido alguns títulos especialmente dedicados ao tema, como a Revista Casa Claudia, da 

Editora Abril, que possui uma editoria intitulada Artesão e todo mês apresenta o artesanato de alguma 

região do Brasil. Observa-se também o tema sendo abordado em programas jornalísticos, como o 

Jornal Hoje, com o quadro Hoje em Casa, exibido todos os sábados pela Rede Globo de Televisão que 

apresenta uma reportagem de decoração com ideias criativas para sua casa e diversas vezes abordou o 

tema artesanato na decoração. Ou no caso da TV Aparecida, que possui o programa Vida com Arte, 
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exibido de segunda a sábado, totalmente dedicado ao tema que ensina técnicas variadas de artesanato 

aos telespectadores. Outro exemplo a ser destacado é o programa Decora, que é apresentado, toda 

terça-feira, no canal por assinatura GNT, pelo designer Marcelo Rosenbaum, e conta com a jornalista 

Chris Campos, que apresenta o artesanato em objetos de decoração, ensinando o telespectador a 

fazer em casa. Além de jornais impressos, como é o caso da Gazeta do Povo, jornal de grande 

circulação no estado do Paraná, que, aos domingos, publica o caderno Viver Bem e com frequência 

aborda o tema decoração. Podemos encontrar o tema em blogs, como é o caso do Artesanato e Ponto, 

que ensina diversas técnicas de artesanato e é mantido pela empresa EduK, site que ministra aula de 

artesanato via Internet.  

A relação comunicação, consumo e as narrativas sobre artesanato é o caminho que a nossa 

pesquisa pretende trilhar. Entendemos a comunicação como processo pelo qual o homem partilha 

informações entre si (conhecimento) e o consumo como resultado desse processo de 

compartilhamento, que, na troca da informação, permite que os bens de consumo (material ou 

simbólico) sejam compartilhados por um público específico. A relação comunicação e consumo 

também se constitui como base para a construção da identidade do sujeito (Hall, Appadurai). No 

caso de nosso estudo, a identidade se constrói nas narrativas dos próprios artesãos sobre o seu 

trabalho e sua relação com o seu fazer artístico. 

O artesão, no imaginário do homem moderno, era o proprietário do seu tempo e 

dominador de técnicas relativas ao seu ofício, no qual se reconhecia e era reconhecido nos objetos 

que produzia, proporcionando a base para o que hoje entendemos como trabalho (Schwartz; Marx). 

As oficinas funcionavam como organizações, sendo o Mestre o detentor de todo o conhecimento 

técnico, transmitido-o a seus aprendizes, em uma relação de dominação pela técnica. O resultado 

desse trabalho, o produto acabado, era fruto de uma relação de troca de conhecimento, partilhada 

pelos membros da oficina, em um processo de socialização que propiciava um fortalecimento da 

cultura.  

Assim, nosso objetivo geral é analisar as estratégias narrativas veiculadas no Blog Elo7 e as 

representações que as artesãs têm de seu trabalho em relação ao fazer artístico. Como objetivos 

específicos delineamos:  

• Verificar como são construídas as estratégias narrativas das artesãs; 

• Identificar como são construídas discursivamente as identidades dessas artesãs, 

centrando o foco de nossa análise na concepção das artesãs para o fazer artístico. 

As questões norteadoras de nosso trabalho são: 1) quais as estratégias discursivas das 
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narrativas das artesãs midiatizadas pelo blog Elo7 e de que maneira elas relacionam o fazer artesanal 

ao artístico? 2) quais elementos são constitutivos da poética narrativa (valendo ressaltar que 

entendemos a poética como as estratégias de produção do discurso)? 3)há nessas narrativas uma 

aproximação do trabalho artesanal com a obra de arte, o que significa uma estratégia de narrativa 

midiática para valorizar a atividade artesanal? 

Temos como recorte o plano da produção – especificamente, os discursos em que as artesãs 

vislumbram seu fazer artístico como obras de arte. Nossa proposta é analisar as narrativas e a forma 

como a concepção de trabalho artístico é midiatizada no blog Elo7. Enfatizamos que, como as 

narrativas apresentadas, em sua maioria, pertencem a mulheres, o estudo das questões de gênero não 

se justifica. Nossa decisão pelos discursos das mulheres deve-se pelo fato de elas serem a maioria do 

universo retratado no blog.  

Utilizaremos como referência a editoria Gente que Inspira, presente no blog. Nela, são 

apresentadas as entrevistas com as artesãs do site, trazendo um pouco sobre suas trajetórias de vida, 

desde a decisão de se tornar artesã até a comercialização dos produtos e a rotina desse tipo de 

profissional.  

Como aporte teórico, utilizamos Carrascoza e sua análise sobre a redação publicitária e a 

construção de uma retórica de consumo. No caso do Blog Elo7, nosso interesse está em como esse 

trabalho artesanal está representado, qual é sua relação na narrativa com o fazer artístico e de que 

maneira essa aproximação com a arte torna-se uma estratégia de valorização da atividade artesanal e, 

por consequência, como estratégia de diferenciação dos produtos por ela criados. 

Entendemos ainda a narrativa do Blog Elo7 como um elemento de gênero híbrido, que 

possui características do texto publicitário, sendo assim uma estratégia de publicização do fazer 

artesanal. É a partir da análise da poética, ou seja, dos elementos que configuram um discurso, que 

vislumbramos elementos que nos ajudam a compreender tal publicização. 

Buscamos, ainda, entre outros, Richard Sennett e suas reflexões sobre o artífice, Lina 

Antunes – que empreende uma comparação entre o trabalho artístico e as atividades tradicionais –, 

Jorge Fernando Chiti – com suas contribuições sobre folclore, artesanato e arte popular –, Sylvia 

Vergara e Heliana Silva, com seu trabalho sobre a estrutura organizacional das atividades artesãs, José 

Carlos da Costa Pereira, com suas definições sobre artesanato e políticas públicas do Ministério do 

Trabalho para esse setor. Na conceituação de Arte, Poética e Estética, além de juízo estético e 

universalização do gosto, trabalharemos com Aristóteles e Immanuel Kant. Na temática identitária 

(vista sob o prisma do fazer artístico), servem de aporte Lívia Barbosa e Colin Campbell, Claude 
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Dubar, Nestor García Canclini, Stuart Hall, Renato Ortiz e Tomaz Tadeu da Silva.  

As definições sobre o campo da Comunicação nos são traçadas por Maria Aparecida 

Baccega, assim como as relações entre consumo e cidadania vem de Nestor García Canclini.  

Especificamente sobre consumo, trazemos Mary Douglas e Baron Isherwood. Na intersecção desse 

tema com a comunicação, utilizamos Don Slater e Roger Silverstone. O universo do capitalismo e a 

construção do cenário da industrialização e do homem vendendo sua força de trabalho são pensadas 

a partir das reflexões de Karl Marx..    

Rose de Melo Rocha e Vander Casaqui trazem contribuições sobre as estéticas midiáticas e 

as narrativas do consumo, assim como Paula Sibilia, outra autora utilizada para tais conceitos. Sibilia 

e autores como Lemos contribuem para a análise da cibercultura (afinal, estamos analisando 

narrativas apresentadas em um blog) e da narrativa nesse universo midiático. Eni Orlandi nos serve 

de referência para o aporte teórico em Análise de Discurso. Ressaltamos que a Análise do Discurso é 

entendida como um processo que “procura-se compreender a língua fazendo sentido, enquanto 

trabalho simbólico, parte do trabalho social geral, constitutivo do homem e da sua história” (2013, p. 

18). 

 A partir da conceituação de Carrascoza (2004) para o texto publicitário, identificando-o 

como apolíneo ou dionisíaco, empreenderemos primeiramente a seleção das narrativas das artesãs 

com foco na narrativa dionisíaca. Relembrando que Carrascoza (2004) considera o texto apolíneo 

como aquele calcado na dissertação e na lógica. Já o texto dionisíaco é reforçado pela narração, como 

base ainda a linguagem emotiva e poética. 

 A escolha da análise pelo modelo dionisíaco deve-se ao fato de identificarmos essa 

estratégia narrativa como foco dos textos presentes no blog Elo7.  

Esta dissertação justifica-se para o programa de pós-graduação da ESPM-SP por relacionar 

Comunicação, Consumo, Narrativas sobre o trabalho artesanal e sua relação com o fazer artístico. 

Partimos do entendimento que a comunicação contemporânea utiliza-se do trabalhador e de suas 

narrativas como estratégia para atribuir significados. Enxergamos as histórias das artesãs como uma 

poética do consumo, narrativas relacionadas ao fazer artesanal. As novas formas midiáticas presentes 

na contemporaneidade, que acompanham as complexas transformações econômicas, políticas, 

culturais e tecnológicas das últimas décadas, apresentam um rico acervo para a pesquisa no campo da 

comunicação e do consumo. E quando atravessada pela perspectiva do trabalho, que aqui é entendida 

como “envolvimento de corpos em uma atividade socialmente programada que visa produzir os 

meios materiais de sua existência” (SCHWARTZ, 2011, p. 20), nos permite uma análise da mediação 
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existente entre a esfera produtiva (trabalho), a comunicação e o consumo. Marx conceitua essa 

relação: 

 
Na produção, os membros da sociedade apropriam-se [produzem, moldam] dos produtos 
da natureza para as necessidades humanas; a distribuição determina a proporção de que o 
indivíduo participa; a troca fornece-lhe os produtos particulares em que queira converter a 
quantia que lhe cabe pela distribuição, finalmente no consumo, os produtos convertem-se 
em objetos de desfrute, de apropriação individual (MARX, 1984, p. 7). 
 

 As modificações na natureza, feitas pelo homem, ou seja, o seu trabalho, são processos de 

autoprodução de si mesmo. E tomando como referencial teórico Marx, pensando o produto do 

trabalho do homem, a produção é indissociável e complementar ao consumo. Pois a produção é o 

consumo e a organização das ofertas de produtos aos consumidores são definidas pela produção.  

 Este trabalho integra a linha de pesquisa Lógicas da produção e estratégias articuladas ao 

consumo, cuja proposta é estudar “a interface comunicação/consumo no plano da produção e das 

estratégias midiáticas.” Também é aderente aos estudos do Prof. Dr. João Carrascoza, que se propõe 

a analisar “(...) Os sistemas e processos produtivos, considerando suas condições, narrativas e lógicas: 

poéticas e narrativas concernentes ao campo da produção, em seus discursos e materialidades”. Dessa 

forma, consideramos totalmente ajustada à temática, ao objeto e aos objetivos propostos. Afinal, os 

discursos analisados pertencem a um blog (narrativa midiática), sendo elemento comunicacional. A 

escolha de histórias e personagens e suas relações das poéticas presentes nas narrativas que estão 

relacionadas ao fazer artesanal/fazer artístico constituem elementos alinhados com o universo dos 

estudos do orientador, Prof. Dr. João Carrascoza.  

 A dissertação contempla um capítulos sobre a representação social do fazer artístico e 

artesanal. Nele, são apresentadas como, historicamente, o trabalho foi se modificando ao longo dos 

séculos, passando das atividades manuais para a serialidade da atividade industrial. Ainda nesse 

capítulo, refletimos sobre como essa produção em série pode ter criado espaço para uma nova 

narrativa – que propõe o artesanato como um produto único e, portanto, algo a ser valorizado. 

 Na sequência, abordamos a atividade artesanal apresentada no contexto digital. Nosso foco 

é a narrativa dos blogs e seu contexto social e histórico, compreendendo como tais blogs são 

utilizados para divulgar discursos pessoais, verificando ainda como isso se dá em um cenário de 

publicização de tais narrativas, bem como de espetacularização de histórias e vivências pessoais. Por 

fim, apresentamos as análises das narrativas selecionadas no Blog Elo7. 
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2 - REPRESENTAÇÃO SOCIAL DO FAZER ARTÍSTICO E ARTESANAL  

 

 

 
A sociedade funciona no bojo de um número infindável de discursos que se cruzam, se 
esbarram, se anulam, se complementam: dessa dinâmica nascem novos discursos, os quais 
ajudam a alterar os significados dos outros e vão alterando seus próprios significados, nos 
momentos em que a materialidade do discurso-texto que circula é captada pelo “receptor” 
(BACCEGA, 2007, p. 79). 
 

 Neste capítulo, iniciamos com conceituações sobre artesanato e trabalho, abordando ainda 

o fazer artífice e o trabalho, bem como o papel destes em diferentes momentos históricos. Trazemos, 

ainda, o contraponto entre fazer artístico e fazer artesanal, abordando a questão da arte na visão de 

autores como Platão, Aristóteles, Kant e Hegel. Na sequência, vamos investigar a obra de arte na era 

da reprodutibilidade técnica. Utilizando esse conceito de Walter Benjamim, aproximaremos  a “perda 

da aura” artística, resultante do processo de reprodução, com a desvalorização do fazer artesanal, 

ocorrida pela industrialização.  

 Antes de ingressar nos pensamentos sobre obra de arte, nossa proposta é tratar a construção 

de conceitos sobre trabalho e, na sequência, sobre o fazer artesanal. Vamos, da mesma forma, tratar 

dos espaços destinados ao exercício da artesania. No contexto da construção narrativa para transmitir 

os modos de fazer e domar a natureza, os discursos do trabalho e do como fazê-lo compreendem 

ainda elementos ideológicos, que vão além da proposta de perpetuar conhecimento. Entendemos 

que se faz necessário compreender sobre os significados da palavra trabalho – “o fazer artesanal é uma 

prática laboriosa que está relacionada à história do homem, desde que este passou a criar e 

desenvolver objetos com suas próprias mãos para garantir sua sobrevivência” (CHITI, 2003, p. 43). 

 

2.1 TRABALHO ARTESANAL VERSUS A SERIALIDADE DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL: 

ARTE, REPRODUTIBILIDADE E UNICIDADE  

 

 A sociedade industrial parece viver um momento em que surge o questionamento, e até a 

aproximação, em relação ao fazer artístico/fazer artesanal. Quando encontramos um cenário laboral 

em que as máquinas e a serialidade ganham espaço na produção, o homem vê o fruto de seu trabalho 

se distanciar daquele fazer manual e único. Suas mãos não são mais as produtoras do que criam, mas, 
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sim, tornam-se parte integrante de uma engrenagem que tem sua base na manufatura. Há, naquele 

momento, a valorização dessa criação feita por meio das máquinas. Artesanato, então, é um fazer 

menor. A tecnologia das máquinas vira dona e senhora. A produção em série garante a padronização. 

Todos os produtos são milimetricamente iguais e voltados para um mercado de consumidores cada 

vez maior. Nosso interesse está voltado para a narrativa que se constrói a partir da produção 

manufatureira. Porque entendemos que nessa construção narrativa encontramos rastros do que é 

hoje o discurso sobre produto artesanal e manufaturado, inclusive a narrativa presente nos 

depoimentos do Blog Elo7. 

 Nesse sentido, nosso interesse é entender também a arte como momento único de criação, 

reforçado pela intervenção manual e elaboração de algo valorizado pela sua singularidade. Antes de 

aprofundarmos tais considerações vale pontuar, mesmo que rapidamente, as noções de fazer artístico 

de Aristóteles, Platão, Kant e Hegel, pensadores que são referência na reflexão sobre a atividade 

artística e sua recepção por parte dos indivíduos. Em nossa linha de raciocínio, esses pensadores vão 

ajudar na articulação que traremos sobre as reflexões de Walter Benjamim acerca da 

reprodutibilidade técnica da obra de arte. É sobre essa reprodutibilidade que vamos refletir, inclusive 

em relação ao que é arte e o que vem a ser artesanato.  

 Para Aristóteles (2000), a arte estava relacionada à mimesis, ou seja, à representação da 

natureza. Dessa forma, quanto mais uma obra artística estivesse próxima da natureza mais perfeita ela 

seria. Também para Aristóteles, havia um tipo de arte utilitária. A esta arte, enxergamos um paralelo 

com o artesanato. Já Platão (2000) tinha no fazer artístico algo idealizado. A arte, para ele, deveria 

buscar a perfeição. Kant nos auxilia quando apresenta seus pensamentos sobre o juízo estético. Afinal, 

há um belo universal? Como guiamos nosso gosto? Para Kant (1993), a universalização do gosto por 

parte do público ocorre pela crença de que, se algo é belo para uma pessoa, ela pode acreditar que 

aquilo também é belo para os outros. A arte é algo para ser sentido, muito mais do que para ser 

pensado. Para Kant, a arte não é algo vinculado à utilidade. Nesse sentido, o artesanato se distancia 

totalmente do fazer artístico.  

 Vemos, ainda, um paralelo entre as noções de arte apresentadas por Hegel e a visão de 

reprodutibilidade técnica trazida por Walter Benjamin. Para Hegel (1999), as manifestações artísticas 

trazem relação com o momento histórico. Segundo o autor, cada período teve um tipo de expressão 

que se destacou. Assim foram, por exemplo, as esculturas na Grécia Antiga e a pintura no 
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Renascimento. Entretanto, além de elaborar essa demarcação, Hegel contribui para o que mais tarde 

Benjamim iria chamar de “perda da aura” da obra de arte.  

 
Podemos bem ter a esperança de que a arte vá sempre progredir mais e se consumar, mas 
sua Forma deixou de ser a mais alta necessidade do espírito. Por mais que queiramos achar  
as imagens gregas de deuses e ver Deus Pai, Cristo e Maria expostos digna e perfeitamente 
— isso de nada adianta, pois certamente não iremos mais inclinar nossos joelhos (HEGEL,  
1999, p. 142). 
 

 As palavras de Hegel, embora datadas do século XIX, servem de prenúncio para as de 

Benjamim: a arte perde sua aura com o processo de reprodução. Embora o primeiro autor esteja 

muito mais voltado para questões subjetivas do que técnicas – técnica, aliás, que é temática central no 

pensamento de Benjamin. O que Benjamin e Hegel disseram nos interessa especialmente pelo 

paralelo que podemos traçar com os próprios produtos e com as narrativas sobre o fazer artesanal, o 

fazer artístico e o fazer manufaturado.  

 Vamos trazer um dos textos mais citados de Benjamim, aquele que trata da 

reprodutibilidade técnica da obra de arte. Nele, o autor lembra que alguns trabalhos artísticos 

presentes nas igrejas eram preservados da exposição, mantendo um valor de culto. Algumas obras de 

arte eram para contemplação de poucos.  

 
O valor de culto, como tal, quase obriga a manter secretas as obras de arte: certas estatuas 
divinas somente são acessíveis ao sumo sacerdote, na cella, certas madonas permanecem 
cobertas quase o ano inteiro, certas esculturas em catedrais da Idade Média são invisíveis, 
do solo, para o observador. À medida que as obras de arte se emancipam do seu uso ritual, 
aumentam as ocasiões para que elas sejam expostas. A exponibilidade de um busto, que 
pode ser deslocado de um lugar para outro, é maior que a de uma estátua divina, que tem 
sua sede fixa no interior de um templo. A exponibilidade de um quadro é maior que a de 
um mosaico ou de um afresco, que o precederam. E se a exponibilidade de uma missa, por 
sua própria natureza, não era talvez menor que a de uma sinfonia, esta surgiu num 
momento em que sua exponibilidade prometia ser maior que a da missa (BENJAMIN, 
1975, p. 14).  
 

 Benjamin destina à fotografia a responsabilidade de garantir ao poder de exposição de uma 

obra de arte maior espaço que sua capacidade de culto. Isso ocorre, principalmente, pela  

reprodutibilidade técnica da fotografia. Tem-se então a possibilidade de se reproduzir o trabalho 

artístico em novos suportes – caso da fotografia e do fonógrafo, por exemplo, que transmitiam não 

mais a obra propriamente dita, mas uma “cópia” ou uma maneira de levar essa cópia ao 

conhecimento de pessoas que não poderiam estar nos museus e em salas de concerto.  

 O processo industrial chegara ao universo das artes. E o mesmo ânimo que tomou conta das 

pessoas em relação aos produtos manufaturados ganhou espaço para a reprodução artística. Para que 
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ir até um museu se a obra poderia chegar até lugares mais distantes? Essa é a perda da aura. A mesma 

perda ocorrida com o produto artesanal. Porque, de fato, o público passou a pensar que havia um 

grande ganho na criação em série. Tudo era igual e milimetricamente calculado para ser uma 

reprodução em seguida da outra. Nem a mão do trabalhador, em geral, entrava no processo direto, no 

contato com o que se estava fazendo.  

 A imagem do filme Tempos Modernos (1936), de Charlie Chaplin, é ilustrativa disso 

(FIGURA 1). Apertar parafusos de forma mais rápida passou a ser a meta do trabalhador nas 

indústrias. Já o trabalho artesanal considerava o contato com o que se estava produzindo e 

transformando. Mesmo tendo um modelo a ser seguido, cada produto é único no artesanato. Ponto 

que traz a principal aproximação com o fazer artístico. 

 

Figura 1 – Charlie Chaplin, Tempos Modernos 

 
FONTE: www.ensinarhistoriajoelza.com.br 

 

 No Dicionário Houaiss (2004, p. 307), “artesanato é a arte e a técnica do trabalho manual 

não industrializado, realizado por artesão, e que escapa à produção em série; tem finalidade a um 

tempo utilitária e artística”. Já na lista de conceituação sobre arte presente no mesmo dicionário, 

temos que ela é “produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para a concretização de 

um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana”.  
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 A produção em massa apresentada pela Revolução Industrial é, então, o oposto de algo 

elaborado artesanalmente. “Multiplicando as cópias, elas transformam o evento produzido apenas 

uma vez num fenômeno de massas.” (BENJAMIN, 1975, p. 14). 

 O artesanal, por si só, demanda uma temporalidade mais lenta que a produção industrial. 

Demanda também um número reduzido de consumidores. No conceito da produção industrial, 

consumir e descartar passam a ser palavras de ordem para bancar uma engrenagem baseada em 

produzir, usar e descartar. 

 Tratar de produção artesanal e artística, considerando aproximações e distinções, exige 

pensarmos nesse universo do trabalho. No cotidiano, a palavra trabalho tem muitos significados. 

Propomos uma busca epistemológica, partindo da raiz e dos significados. Na língua portuguesa, a 

palavra trabalho deriva do latim tripalium (ALBORNOZ, 1994, p. 10), instrumento composto por 

uma espécie de tridente, por vezes munidos de ponta de ferro, no qual os agricultores bateriam o 

trigo, as espigas de milho, o linho, para rasgá-los e esfiapá-los. Mesmo que originalmente o tripalium 

estivesse relacionado ao trabalho do agricultor, no trato do cereal, esse instrumento foi também 

utilizado para torturar escravos, o que deriva o sentido conotativo de algo torturante, que gera dor e 

fadiga.  

 O significado de sofrimento, na Idade Média, tem uma relação direta com os valores 

religiosos, “em suas origens, a doutrina da Igreja geralmente considerava o tempo livre como uma 

tentação, o lazer como um convite a indolência.” (SENNETT, 2009, p.71). Nesse contexto, as 

mulheres passam a ser  vistas pelos patriarcas da Igreja como a tentação, distraindo os homens do seu 

trabalho. Surgindo, assim, a proposta de ocupar as mãos. 

 Este preconceito deu origem a uma prática: a tentação feminina poderia ser combatida por 

meio de um artesanato específico, o da agulha, fosse na tecelagem ou no bordado, mantendo 

prementemente ocupada a mão das mulheres, mas, ainda assim “o homem do ofício artesanal não 

aceitava as mulheres como membro das guildas, embora elas cozinhassem e limpassem na casa das 

oficinas” (SENNETT, 2009, p. 72).  

 Mesmo não admitindo o trabalho feminino, as guildas da Idade Média são importantes, 

pois registram as formas de trabalho da época. Organizadas como associações de profissionais, estão 

relacionadas ao surgimento comercial e urbano, e uma de suas preocupações era justamente a 

entrada de produtos novos no mercado, que não tivessem sido feitos por cidadãos daquela 

comunidade (SENNETT, 2009).  
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 Essa regulação se dava por meio de um regime piramidal, no qual as habilidades do mestre 

podem valer-lhe o direito de mandar. “Uma organização das cooperações que ainda presenciamos 

hoje, na qual os processos são organizados de forma que os subordinados devem obediência aos seus 

superiores” (SENNETT, 2009, p. 68). A organização das oficinas, em que mestres e aprendizes 

exerciam seus ofícios em todas as fases, começando com a matéria-prima e terminando no produto, é 

o que chamamos de trabalho.  

 O que tínhamos na Idade Média eram as oficinas, que funcionavam na casa do artífice e que 

permitiam um convívio familiar mais próximo. “Mesmo sendo este ambiente familiar, que remete ao 

imaginário de aconchego, este cenário era permeado por disputas.  Elas não são comparadas aos 

valores atuais da família moderna, que vê o amor como união” (SENNETT, 2009, p. 67).  

 A reflexão sobre o tema, para entender como esse tipo de produção muitas vezes 

rudimentar aparenta ganhar um enfoque maior da mídia, requer um estudo em torno da teoria das 

representações sociais de Moscovici. Tal teoria “corresponde a certos modelos recorrentes e 

compreensivos de imagens, crenças e comportamentos simbólicos” (MOSCOVICI, 2003, p. 209) 

presentes e legitimados no grupo. Sob o olhar da comunicação e utilizando-nos das narrativas das 

artesãs, buscamos entender como o trabalho, os sistemas produtivos e as mercadorias ganham 

significados e atribuem um sentido a elas e à corporação na qual estão inseridas.  

 Nós mesmos vemos as representações sociais se construindo, por assim dizer, diante de 

nossos olhos, na mídia, nos lugares públicos, por meio desse processo de comunicação que nunca 

acontece sem alguma transformação (MOSCOVICI, 2003, p. 205). 

 Pensemos, então, sobre a transição da sociedade feudal para sociedade capitalista, que está 

imbricada com o desenvolvimento da tecnologia. A reflexão das representações sociais do trabalho 

artesanal, presentes na mídia, em formas de narrativas, leva-nos a uma linha de pensamento. Agora, 

vamos ver como isso se estabelece na cultura da produção artesanal, sendo entendida como um 

processo de adaptação das técnicas de produção material para as novas formas de produção 

industriais.  
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2.2 A ARTESANIA NO CONTEXTO DO CONSUMO ATUAL: O PAPEL DA 

COMUNICAÇÃO EM UMA NOVA PROPOSTA PARA LIDAR COM A CULTURA DA LINHA 

DE PRODUÇÃO 

 

 Neste item, propomos iniciar com reflexões sobre estilo de vida e sobre o papel da cultura 

de consumo. Burke (2008, p. 28) observa que Simmel e Weber trabalharam esse conceito, 

relacionando-o à estetização da vida e ao consumo – mais especificamente, a uma cultura de 

consumo que começa a se construir a partir da ascensão da classe burguesa e, posteriormente, da 

Revolução Industrial. Burke ressalta que Weber enxergava o consumo como elemento definidor de 

classes e status social (grupos de status). Nesse sentido, sua visão é distinta da marxista, que define os 

sistemas pela produção. Burke traz, ainda, o paralelo entre a teoria de Weber e de Bourdieu, que 

igualmente trabalhou a questão do consumo como elemento de distinção (BURKE, 2008, p. 28-29). 

Burke cita a ideia de Michel de Certeau de que “a maneira como expressamos nossa individualidade é 

essencialmente por meio de determinado padrão de seleções feitas a partir de um repertório” 

(BURKE, 2008, p. 30).  

 É com esse conceito de distinção que começa nossa análise sobre a elaboração de uma 

narrativa que volta a valorizar a unicidade do universo artesanal – narrativa, vale ressaltar, vista a 

partir da criação artesanal como um fazer artístico. Se vivemos em uma sociedade dominada pela 

produção industrial, a distinção do trabalho e do produto artesanal ocorre justamente pela unicidade 

do produto. Este, um elemento de distinção, não somente para quem o consome, mas, também, para 

aqueles que o produzem. Essa narrativa torna-se uma forma de resistência, de verdadeira manutenção 

da tradição diante das novidades ofertadas pela indústria e amplificada pelo universo comunicacional 

dominado por ela. Mais ainda, a unicidade dá ao artesanato essa condição de se pensar nessa 

atividade como artística. 

 Vamos antes ampliar nossa reflexão sobre o consumo enquanto construção identitária, algo 

que vai nos ajudar a entender as estratégias adotadas por narrativas como a das artesãs do blog Elo 7. 

Buscamos Campbell (2006), para quem nos autodefinimos por meio de nossos gostos e de nossas 

preferências de consumo. Para dizer quem somos, apresentamos nossos gostos por música, literatura, 

comida, lazer, etc. Campbell acredita que fazemos isso porque é esse consumo que nos define melhor 

do que qualquer outra coisa possível.  

 
(...) A resposta para a pergunta “quem sou eu?” ainda continuará a incluir algumas 
definições básicas como sexo, raça, nacionalidade, etnia e religião. Mas o que gostaria de 
sugerir é que esses identificadores não são mais do que uma moldura de parâmetros 
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daquilo que consideramos ser. Eles não especificam as finas linhas da nossa identidade – 
apenas fazem um esboço, pois a pessoa que nós realmente achamos que somos, o eu real se 
você preferir, se encontra em nossa mescla ou combinação especial de gostos. É aí que 
percebemos que nossa exclusividade como indivíduos – nossa individualidade – realmente 
reside (CAMPBELL, 2006, p. 52). 
 

 Para discutir o consumo, o autor deixa  claro que não se trata de consumir ou não, porque o 

homem precisa consumir para existir. Precisamos comer, beber, vestir e morar, e para isso 

transformamos a natureza. O consumo contemporâneo, no entanto, diferencia-se daquele praticado 

pela humanidade em outros períodos históricos, com tais diferenças sendo organizadas em dois 

alicerces: 

 1) Desejo – esse “querer”, experimentar novas sensações, impulsiona o consumo e toda a 

economia contemporânea. Campbell mostra que os indivíduos estão sempre desejando e que o 

consumo não acaba em si. Há um exercício de renovação desse desejo que é central para uma série de 

práticas da sociedade; 

 2) Individualismo – o consumo contemporâneo é feito pelo indivíduo, no sentido de que 

diferencia-se daquele consumo em comunidade, em grupo, em família. Há uma valorização do 

consumo individual que envolve uma ideologia, cujo discurso central está no direito desse indivíduo 

de decidir, por si mesmo, o que deve ou não consumir – o que, de certa forma, justifica as tantas 

segmentações de públicos consumidores por faixas etárias (recém-nascido, bebê, primeira infância, 

adolescente, pós-adolescente, jovem, adulto, terceira idade etc.).  

 Slater (2002) é outro estudioso da cultura do consumo. Para ele, ao mesmo tempo que gera 

necessidade, o consumo também promove um vazio existencial. Esse exagero material não promove a 

felicidade e tampouco a satisfação. Slater vê criticamente a produção de riqueza – seu preço, na 

verdade –, por ter vindo acompanhada de pobreza, exploração e insegurança. A segunda 

contrapartida da riqueza maciça é a “alienação”: um universo em que estamos rodeados de produtos 

e bens, mas que, ao mesmo tempo, é um lugar onde achamos difícil nos sentir em casa. “Nossa 

alienação é evidente na oscilação incessante entre um desejo febril, frustrado, superestimulado e um 

pouco desesperado e indiferença e tédio supremos em relação a todas essas coisas novas que, de certa 

forma, são sempre as mesmas” (SLATER, 2002, p. 101). O senso comum associa uma riqueza maior 

com a satisfação das necessidades.  

 A cultura do consumo, por outro lado, associa a satisfação com a estagnação social e 

econômica: as necessidades não devem ter fim. Há, dessa forma, a necessidade de que sempre se 

queira consumir mais. A engrenagem do consumo se mantém. Para Slater, “a ’alienação’ é uma 
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reflexão sobre o quanto o mundo moderno dos bens domina o mundo dos homens e das mulheres, 

tanto em sua vida cotidiana quanto nos processos globais que a estruturam” (SLATER, 2002, p. 101). 

 
(...) Os objetos são assimilados na experiência subjetiva dos indivíduos – ou da 
coletividade, sob a forma de cultura e produção – sendo apropriados às finalidades 
humanas. Selecionamos, usamos, fabricamos, possuímos e transformamos os objetos de 
acordo com metas, objetivos, desejos e necessidades postulados pelos sujeitos humanos. 
De certa forma, esse talvez seja o único significado claro do consumo: vemos o mundo e o 
assimilamos tanto intelectualmente quanto na prática à luz de projetos e desejos subjetivos 
(SLATER, 2002, p. 102). 
 

 Assim, objetos passam a ter significado pelo uso que fazemos deles, por suas utilidades. “Por 

isso, no pensamento utilitarista liberal, ‘eu’ – um sujeito que se define a si mesmo – defino minhas 

necessidades e depois busco descobrir na natureza e no mercado, no mundo das coisas e das 

mercadorias, algo que satisfaça meus desejos já definidos” (SLATER, 2002, p. 103). 

 A relação entre consumo e subjetividade nos é apresentada por Baudrillard (2007). Para o 

autor, antes os objetos permaneciam, passando de geração para geração. Na contemporaneidade, 

vemos eles surgirem e desaparecerem. Baudrillard aponta aqui para uma mudança do sentido e da 

função que os objetos possuem na sociedade contemporânea. O consumo incessante de objetos, uma 

certa ‘objetofagia’, está relacionada com uma necessidade do novo, em que o objeto deixou de ter 

uma função apenas utilitária. Essa relação dos homens com os objetos é que se alterou com o tempo, 

deixando de ser uma relação utilitária para se tornar uma relação identitária/utilitária. O objeto tem 

uma função que o define, mas essa é apenas uma parte do motivo que leva à sua utilização. Quando o 

sujeito ‘muda’, o objeto perde sua utilidade, porque se altera uma relação desse objeto com a 

subjetividade desse sujeito. O objeto já não expressa mais sua subjetividade. 

 Retomando a questão da distinção citada anteriormente, apoiamo-nos em Bourdieu 

(1993), para quem o valor de troca dos bens é aquele que organiza a sociedade e que a luta por esses 

bens é uma luta por poder (ou por distinção). É preciso reconhecer que os objetos significam. São 

signos socialmente reconhecidos como elementos de poder, status, mas não necessariamente apenas 

transmitem esse significado em particular. O consumo expressa a subjetividade (ou subjetividades) 

dos indivíduos, que têm a necessidade de mostrar quem são (CAMPBELL, 2006) por meio daquilo 

que consomem (dos lugares que frequentam, das playlists dos MP3 players, das comunidades, online 

ou não, a que estão associados etc.). Essa é uma questão comum que aparece quando se discute 

marcas: “se os objetos significam, que significado tem consumir sal ou alface? Onde está, neste 

consumo, a sensação de pertencimento, de simulacro?” (CAMPBELL, 2006). Mesmo nesses casos, 

não podemos considerar que o sal é só sal, e que o alface é só o alface. Porque o local de seu consumo 
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ou de sua compra também constitui algum significado nesse processo: comprar esses produtos no 

hipermercado, no sacolão, na feira tem sentidos diferentes. Os locais de compra também se 

apresentam como possibilidades de expressar subjetividades. 

 
Todo o jogo político do “Welfare State” e da sociedade de consumo consiste em 
ultrapassar as próprias contradições, intensificando o volume dos bens, na perspectiva de 
uma igualização automática através da quantidade e de um nível de equilíbrio final, que 
seria o bem-estar total para todos. As sociedades comunistas também falam em termos de 
equilíbrio, de necessidades individuais ou sociais “naturais”, “harmonizadas”, purificadas de 
toda a diferenciação social ou conotação de classe – por derivação de uma solução política 
para uma solução definitiva através da abundância -, substituindo a igualdade formal dos 
bens à transparência social das permutas. Por tal motivo, nos países socialistas vê-se 
também a “Revolução do Bem-Estar” a tomar o lugar da revolução social e política 
(CAMPBELL, 2006, 48-9). 
 

 Deve-se considerar que o autor escreveu este conteúdo em um momento em que o mundo 

se organizava politicamente em dois polos: o comunista e o capitalista. Por isso, vê-se uma 

preocupação em apresentar que o mito da igualdade acontece na intensificação do consumo, de 

modo que a quantidade leve a um equilíbrio, existe em ambas as políticas. Esse tipo de afirmação não 

limita, necessariamente, esse pensamento a aquela época, porque aqui procura-se apresentar que essa 

lógica do consumo existe de modo independente da política. Esse mito da igualdade existe em ambas 

as sociedades.  

 Enquanto nas sociedades comunistas propunha-se uma única marca disponível, nas 

capitalistas a abundância sempre foi dominante. Em ambas estruturas políticas, temos o mito da 

igualdade pelo volume de produção, “há para todos”, havendo uma noção de que é a quantidade, a 

abundância, que traz “o balanço do bem-estar”. Para o autor, a discussão de que a diferença entre os 

homens vem da impossibilidade de acesso aos bens é errada. A discussão deveria abordar uma 

preocupação maior com o consumo, porque qualquer sociedade de consumo exige que haja diferença 

entre aquele que possui mais do que possui menos. 

 Nas considerações dos autores abordados anteriormente, a nosso ver fica claro o discurso 

praticado pela produção artesanal. Ele é, ao mesmo tempo, estratégia de significação, expressão 

identitária e resposta para o sentimento de vazio e falta de sentido. Aqui, vale destacar, inclusive, uma 

estratégia de publicização da instância produtora (CASAQUI, 2011), considerando publicização 

como as diversas estratégias utilizadas no processo da narrativa desenvolvida pela publicidade.  

 Na lógica do modelo chinês, dominado pela cópia de produtos de grife e design, o 

artesanato voltou a ser valorizado. Ele passou a ser algo almejado pela produção industrial. Sua 

proposta única é a resposta ideal para um mar de cópias que diariamente ganham as lojas do planeta.  
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3. O OFÍCIO ARTESANAL “CONTADO” NO CONTEXTO DIGITAL: UM ESPAÇO 

BIOGRÁFICO E DE CONSUMO 

 

 

(A narrativa) Esta não tem a pretensão de transmitir um acontecimento, pura e 
simplesmente (como a informação o faz); integra-o à vida do narrador, para passá-lo aos 
ouvintes como experiência. Nela ficam impressas as marcas do narrador como os vestígios 
das mãos do oleiro no vaso de argila (BENJAMIN, 1989, p. 107).  
 

 Neste capítulo refletiremos sobre o papel do narrador e sobre as narrativas autobiográficas 

tendo como base as obras O Narrador (1986), de Walter Benjamin e O pacto autobiográfico (2008), 

de Philippe Lejeune. A primeira traz uma análise sobre o papel do narrador na construção da história 

da humanidade, pensando também sobre o desaparecimento dessa figura com a sociedade Moderna. 

Lejeune trata das escritas do eu – dos cadernos e livros - até chegar à internet. Propondo uma relação 

entre os dois pensadores, investigamos o papel da narrativa artesanal e o desaparecimento desse 

contar histórias relacionadas ao trabalho. Ao mesmo tempo, questionamos sobre a rotina das fábricas 

e de um formato de produção em que não há espaço para histórias.  

 Na sequência, abordamos na questão do narrador, ainda utilizando Benjamim e também 

Bakhtin, e incluindo Stuart Hall (a identidade na pós-modernidade). Tratamos também sobre as 

narrativas de trabalho no contexto da sociedade de espetáculo. Na parte final do capítulo, entra em 

cena o blog, guiando-nos para o próximo capítulo, que vai apresentar uma breve trajetória do 

trabalho artesanal no espaço biográfico, chegando até o universo digital.  

 

3.1 NARRATIVAS: A COMUNICAÇÃO REVERBERANDO IMAGINÁRIOS DE CONSUMO 

 

 Se buscarmos o conceito de cultura como sendo algo que “constitui-se por efeito da relação 

produtiva que o homem em surgimento exerce sobre a realidade ambiente” (PINTO, 1979, p. 123), 

notamos, e é importante salientar, o papel do fazer e do transformar, presentes no trabalho, como 

itens fundamentais para definir a cultura. Dessa forma, a própria cultura é um trabalho, um processo 

de transformar algo em outra coisa. Por esse conceito, entendemos que não só o material se 

transforma, como também o indivíduo, por meio da atividade, passa de uma condição a outra. Esse 
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mesmo autor propõe a cultura como um elemento enraizado no processo de produção. A nosso ver, 

o autor recorre aos conceitos marxistas de produção e consumo para elaborar sua reflexão:  

 
(...) produção do homem por si mesmo, mediante a ação exercida sobre a natureza para se 
perpetuar como espécie que evolui e adquire progressivamente a capacidade ideiativa; e 
produção dos meios de sustentação da vida para o indivíduo e a prole (PINTO, 1979, p. 
123-124).  
 

 Nesta citação, enxergamos o lugar da narrativa. Narrativa que, lembramos, é foco desta 

dissertação e será analisada pelo discurso das artesãs do blog Elo7. Uma narrativa que merece ser 

destacada, é o discurso sobre o trabalho, o fazer artesanal e sobre a relação dessa atividade com a 

realização artística. Mas, afinal, qual é a importância dessa narrativa no contexto da permanência do 

trabalho artesanal? É importante refletir que, dessa forma, todo processo de ação sobre a natureza e 

produção, para ter continuidade, precisa ser levado adiante. Tanto para outros indivíduos como para 

novas gerações – como vimos, esse conhecimento possibilita a permanência da espécie. De que 

maneira, afinal, se pode levar isso adiante senão com as narrativas do trabalho? Nesse caso, é a 

narrativa que transmite o modo de fazer. O que depois, a partir da Revolução Industrial, foi buscado 

pelo processo de padronização dos produtos, sempre foi um objetivo da produção. 

 Na sociedade contemporânea, comunicação e consumo são inter-relacionados. Torna-se 

uma tarefa difícil definir seus espaços. Afinal, “consumir é uma das mais básicas atividades do ser 

humano – pode-se viver sem produzir, mas, não, sem consumir” (BARBOSA, 2006, p. 7).  A relação 

entre produção e consumo é da mesma forma apresentada por Marx, para quem: 

 
A produção é também imediatamente consumo. Consumo duplo, subjetivo e objetivo. 
[Primeiro]: o indivíduo, que ao produzir desenvolve suas faculdades, também as gasta, as 
consome, no ato da produção, exatamente como a reprodução natural é um consumo de 
forças vitais. Segundo: produzir é consumir os meios de produção utilizados, e gastos, parte 
dos quais (como na combustão, por exemplo) dissolve-se de novo nos elementos 
universais. Também se consome a matéria-prima, a qual não conserva sua figura e 
constituição naturais, esta ao contrário é consumida. O próprio ato de produção é, pois, em 
todos os seus momentos, também ato de consumo (MARX ,1982, p. 8). 
 

 A partir da Revolução Industrial, produção e consumo passaram a contar com um novo 

elemento, com papel relevante nessa engrenagem. A partir desse momento histórico, criou-se a 

produção em massa e, com ela, um tipo de consumo que sustenta o sistema capitalista pela 

manutenção do uso massivo de produtos fabricados nas indústrias. Foi por meio dela que as 

necessidades passaram a ter uma linha tênue entre o precisar e o desejar. E é nesse momento que 

entra a Comunicação. “Os produtos precisam ser rapidamente consumidos para dar lugar a outros 

produtos que seguirão o mesmo trajeto. Desenha-se, então, a importância da publicidade, que, 



 

 

 

27 

perfilando-se ao lado da produção, ajuda a responder à velocidade desse processo” (BACCEGA, 

2008, p. 2). Outro autor que corrobora com os apontamentos de Baccega é Campbell, ao enxergar o 

consumo a partir da Idade Moderna como dominado pelo desejo.  

 
(...) é importante que fique bem claro, desde o início, o que considero como os dois 
aspectos cruciais do consumismo moderno, isto é, aqueles que claramente o distinguem 
dos padrões mais antigos e tradicionais. O primeiro é o lugar central ocupado pela emoção 
e pelo desejo, juntamente com um certo grau de imaginação. (...) Quero apenas afirmar 
que o dínamo central que impulsiona tal sociedade é o da demanda do consumidor de 
exercitar continuamente seu desejo por bens e serviços. Nesse sentido, são nossos estados 
emocionais, mais especificamente nossa habilidade de “querer”, “desejar” e “ansiar por 
alguma coisa”, sobretudo nossa habilidade de repetidamente experimentar tais emoções, 
que na verdade sustentam a economia das sociedades modernas desenvolvidas 
(CAMPBELL, 2006, p. 48). 
 

 É pela construção de narrativas de consumo, gerando necessidades e desejos de se obter os 

produtos, que se mantém o status quo da produção e o uso deles. Frederico cita Marx (2008, p.82), 

para quem “produção, circulação de mercadorias, distribuição e consumo formam um silogismo”. 

Dessa maneira, o autor interpreta as teorias marxistas, propondo que o “consumo cria a necessidade 

de uma nova produção” (FREDERICO, 2008, p. 83).  Ele articula as ideias de Marx com Baudrillard 

e sua interpretação sobre o signo – para este último, o objeto contemporâneo está além de sua 

utilidade. Precisa, antes de mais nada, significar (FREDERICO, 2008, p. 82).  Esse mesmo autor 

chama para o centro da discussão a publicidade, mola propulsora na construção desse imaginário de 

consumo e de suas narrativas:  

 
Ela não mais indica as qualidades do produto mas promove o consenso social, passando a 
ocupar o lugar que antigamente pertencia à religião, à ideologia, à moral e à política, isto é, 
a publicidade virou um segundo produto de consumo, mais importante que seu apagado 
referente, mais importante que o objeto real  que ela deveria promover. Portanto, a 
publicidade não é mais um discurso sobre seu objeto, ela é um discurso-objeto, isto é, ela 
fala de si mesma, é uma atividade auto-referente (FREDERICO, 2008, p. 82). 
 

 Se vivemos em uma sociedade de consumo, fica evidente o papel da comunicação nesse 

processo de construção de imaginários. É a comunicação que multiplica tais narrativas de consumo 

das marcas. Kellner explica essa relação entre produtos e mídia. Segundo ele, temos uma cultura da 

mídia, na qual os discursos de produtos e de consumo estão inseridos: 

 
Há uma cultura veiculada pela mídia cujas imagens, sons e espetáculos ajudam a urdir o 
tecido da vida cotidiana, dominando o tempo de lazer, modelando opiniões políticas e 
comportamentos sociais, e fornecendo o material com que as pessoas forjam sua 
identidade. (...) As narrativas e as imagens veiculadas pela mídia fornecem os símbolos, os 
mitos e os recursos que ajudam a constituir uma cultura comum para a maioria dos 
indivíduos em muitas regiões do mundo de hoje. A cultura veiculada pela mídia fornece o 
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material que cria as identidades pelas quais os indivíduos se inserem nas sociedades 
tecnocapitalistas contemporâneas, produzindo uma nova forma de cultura global (2001, p. 
9).  
 

 Para Kellner (2001, p. 11), há uma gratificação comercial fomentada pela cultura do 

consumo. Segundo o autor, cultura da mídia e cultura do consumo andam juntas, trabalhando na 

propagação e manutenção dessa engrenagem industrial – produção em massa e consumo massivo, 

fazendo gerar novas necessidades de consumo que possibilitam a manutenção dessa estrutura 

industrial e massiva. “A propaganda vende produtos e visões de mundo por meio de imagens, retórica 

e slogans justapostos” afirma Kellner (2001, p. 322). Ainda para o autor, a cultura da pós-

modernidade é a lógica do capital (KELLNER, 2001, p. 329). “E é assim que a propaganda, a moda, o 

consumo, a televisão e a cultura da mídia estão constantemente desestabilizando identidades e 

contribuindo para produzir outras mais instáveis, fluidas, mutáveis e variáveis no cenário 

contemporâneo.” Pela cultura do consumo, as pessoas têm à disposição bens e serviços “que induzem 

os indivíduos a participar de um sistema de gratificação comercial” (KELLNER, 2001,  p. 11). 

 Da mesma forma, Silverstone é um pensador que enxerga a importância das narrativas da 

mídia na sociedade contemporânea. Para ele, elas não só fazem parte da cultura da sociedade como 

devem ser estudadas. Nas narrativas, estão presentes mais do que histórias de fatos e de consumo, 

elas estão carregadas de efeitos de sentido: 

 
Examinar os textos da mídia retoricamente é examinar como os significados são produzidos 
e arranjados, de modo plausível, agradável e persuasivo. É explorar a relação entre o 
familiar e o novo; decifrar a estratégia textual. Mas é também investigar a audiência; 
encontrar onde e como é colocada no texto; compreender como os lugares-comuns se 
relacionam com o senso comum; como a novidade é construída sobre uma base familiar; e 
como os truques são criados e os clichês mobilizados em mudanças de gosto e estilo.  (...) A 
retórica pública em palavra e imagem, estruturada pelo ângulo da câmera e pelo tom de 
voz, pelas formas familiares de representação e reflexibilidade; pelas formas familiares de 
representação e apelo; pela articulação de uma cultura pública, nunca inocente, adulatória 
para enganar; misteriosa, mistificante; oferecendo, alegando, desafiando uma realidade 
(SILVERSTONE, 2005, p. 76-77). 
 

 Voltemos nosso olhar para essa verdadeira mudança no sensorium de consumidores. Se até a 

Modernidade, os objetos permaneciam, passando de geração para geração e tendo assim um 

significado de qualidade e carregando com eles a própria história de uma família, passamos a ver os 

objetos surgirem e desaparecerem. Baudrillard (2007) aponta para uma alteração do sentido e da 

função que os objetos possuem na sociedade contemporânea. O consumo incessante de objetos está 

relacionado com uma necessidade do novo, em que o objeto deixou de ter uma função apenas 

utilitária. Anteriormente, os óculos, por exemplo, serviam apenas para resolver um problema de 
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deficiência visual, e aquele poderia ser seu óculos a vida inteira. Hoje, compra-se os óculos e troca-se 

depois de pouco tempo porque o modelo está fora de moda, porque ele não condiz com aquela 

roupa, com aquele horário, com aquele lugar, ou com aquele humor.  

 Essa relação dos homens com os objetos é que se alterou com o tempo, deixando de ser 

uma relação utilitária para se tornar uma relação identitária/utilitária. O objeto tem uma função que o 

define, mas essa é apenas uma parte do motivo que leva à sua utilização. Quando o sujeito “muda”, o 

objeto perde sua utilidade, porque se altera a relação desse objeto com a subjetividade desse sujeito. 

O objeto já não expressa mais sua subjetividade. 

 Casaqui (2011, p. 3) trata do papel de Walter Benjamim na compreensão da sensibilidade 

que transpõe o lugar então estabelecido do consumo. O visual ganha espaço, assim como também 

passa a ser considerado o que o consumo vai simbolizar. As mercadorias, “revestidas por narrativas 

imaginárias, vão alimentar a vida cotidiana de uma aura mágica, em que as máquinas materializam o 

sonho do progresso, o ideário da construção de uma civilização controlada pelo homem, a visão de 

mundo da classe burguesa que ambiciona se universalizar”. Nasce, nesse momento, a cultura do 

espetáculo. E é essa cultura que, posteriormente, vai, além dos produtos, ganhando espaço ainda nas 

narrativas que as empresas fazem e também de seus personagens.  

 
As narrativas publicitárias e outras estratégias de midiatização corporativa, no processo 
contemporâneo (aparentemente contraditório em relação ao fetichismo da mercadoria 
definido por Marx) de construção da visibilidade da produção e do trabalhador, valem-se 
das vozes de representantes da corporação (personagens “reais” ou atores contratados para 
vivê-los à frente das câmeras) e de imagens que conotam a esfera produtiva das 
mercadorias, para atribuir significados às instituições anunciantes, às suas marcas e 
produtos (CASAQUI, 2011, p. 3).  
 

 Ao caracterizar o capitalismo na contemporaneidade e as máquinas (e aparatos do trabalho, 

como as chaminés), Jameson (1996, p. 65), situa: “(...) apresentam à nossa capacidade de 

representação estética exigências bem diferentes das apresentadas pela idolatria relativamente 

mimética das máquinas mais antigas”. Para Augé (2006, p.104), vivemos o período do excesso – de 

informação, de imagens e da exacerbação do individualismo. Temos, dessa forma, a presentificação 

da imagem e do papel do que ela representa nesse universo etéreo da atualidade. É aqui que 

encontramos a importância da publicidade. Por meio de suas estratégias, ela elabora um discurso de 

palavras e imagens com grande apelo para prender a atenção dos indivíduos. Discurso que precisa 

fugir dessa liquidez e capturar justamente pela narrativa humana. Afinal, o indivíduo precisa de algum 

alento para lidar com tanto desprendimento e descartabilidade.  
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 Lembramos aqui o conceito de consumidor dos Estudos Culturais. Ele não é somente um 

ser isolado, totalmente à mercê dos valores e das ideologias do período em que vive. Antes de tudo, é 

alguém que negocia com o que é apresentado no momento histórico em que vive. Esse é sujeito ativo 

– que posteriormente abordaremos ao tratarmos do consumo como lócus de práticas identitárias e 

exercício da cidadania.   

 Esse consumidor negocia com os discursos da sociedade e da mídia. Rocha (2008) explica o 

espraiamento das narrativas e imagens do consumo:  

 
(...) parece possível melhor articular a concepção de uma “imagética do consumo”, 
terminologias que prevê uma interpretação menos focada em produtos ou serviços em si, 
mas que considera a inserção do consumo em toda uma cena ou rede midiática, rizomática 
e dinâmica. Desenvolvendo essa proposta, encontra-se que a lógica de produção, 
percepção e atribuição de sentidos e afetos característica de dinâmicas e processos de 
consumo pode ser percebida a partir dos rastros imaginários de toda uma imagerie 
localizada na limiaridade entre a comunicação estetizada e a própria estetização do 
cotidiano (ROCHA, 2008, p.123). 
 

 Trazemos ainda os estudos de Carrascoza sobre o discurso do consumo – principalmente 

aquele praticado pelos meios massivos e, especialmente, pela publicidade. “O sistema midiático, 

considerado como o universo que incorpora o território material e simbólico de todos os meios de 

comunicação de massa e suas ramificações hibridizantes, está, a toda hora, e em todo lugar, na vida do 

indivíduo.” (2008, p. 8).  

 Lembremos de Santos (2003) e a estratégia da narrativa publicitária. Para garantir sua 

permanência hoje, as agências e os discursos de consumo que criam precisam migrar para outros 

campos. Segundo ele, é “(...)  vital a estratégia de invadir outras arenas, constituir-se como uma 

fortaleza, imbuída de novas armas (...)” (SANTOS, 2003, p. 20). 

 Dessa forma, a comunicação, na atualidade, cria desejos e necessidades de consumo para 

produtos feitos em série. Usa também de estratégias distintas de narrativa (publicização). A 

publicidade vende imaginários de singularidade para aquilo que é feito em grande quantidade. Ao 

mesmo tempo, a narrativa do artesanato como arte surge como uma alternativa para enfrentar o 

discurso do consumo industrial, um meio de expor a narrativa, a identidade e os valores desses 

artesãos.  

 

3.2 AUTOBIOGRAFIA E A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA NA NARRATIVA DO CONSUMO  

 

 Que histórias são contatadas enquanto trabalhamos? O que essas histórias têm a ver com a 

elaboração de narrativas identitárias relacionadas à nossa profissão e também sobre nossa própria 
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identidade? Abordamos a questão da identidade individual porque enxergamos que é por meio das 

atividades laborais que construímos parte do que somos. Isso não somente nos dias atuais, em que o 

trabalho ocupa grande parte da rotina. Desde o início da humanidade, pessoas se reúnem para 

realizar atividades, em uma ação que inclui contar histórias sobre seu dia a dia, suas vidas e, claro, 

sobre o próprio trabalho.  

 A nosso ver, a cultura da performance (Machado, 2007) adotada nos dias de hoje, em que 

se busca ser melhor em tudo, inclusive no trabalho, afeta o exercício dessa narrativa. Não que, 

atualmente, as pessoas não conversem e contem suas histórias no ambiente profissional. Mas 

entendemos que, em um contexto de trabalho artesanal, isso ocorre com mais naturalidade e mais 

frequentemente. Outro ponto que inibe esse exercício é o controle que ocorre nas empresas. Afinal, 

não é permitido conversar tão tranquila e abertamente sobre a vida e até sobre o próprio trabalho. 

 O modelo industrial tem no capital sua força motriz. Se refletirmos sobre isso considerando 

a criação de objetos, vemos que mais do que o próprio fazer presente no artesanato, o que impera é o 

dinheiro e seu poder. Quanto vale, afinal, o trabalho e o que se cria com ele? Quanto vale a 

capacidade de produção de um indivíduo e o quanto ele pode produzir? Essas são as principais 

narrativas da atualidade. A riqueza de empresas e pessoas materializa isso. Na atualidade, riqueza e 

poder, e a relação estreita que acontece entre eles, é o valor maior.  

 Como já tratamos no capítulo anterior, o excesso de produtos e serviços de nossa sociedade 

capitalista exige que o valor de troca dos produtos seja valorado por necessidades diversas, 

principalmente por aquelas construídas pelos significados atribuídos pela publicidade para os 

produtos. Dessa forma, o imaginário de consumo é muito mais o de criar necessidades. Outro ponto 

que merece destaque é o fato dessa engrenagem do capitalismo atual gerar novos produtos e serviços, 

baseados em novas necessidades criadas por essa própria engrenagem de consumo.  

 A narrativa do trabalho e do artesão, como veremos mais adiante, sofre a influência dessa 

realidade. Afinal, é fruto da cultura presente em uma sociedade. Para aprofundarmos esse 

pensamento, voltemos a Benjamin e suas observações sobre o papel do narrador. Segundo o autor, a 

narrativa é, por si só, uma maneira artesanal do homem se comunicar e contar suas histórias. O trecho 

de Benjamin escolhido para a abertura deste capítulo é bastante significativo ao comparar a 

construção narrativa com o trabalho artesanal de um homem que constrói um vaso de argila.  

 Na elaboração do trabalho artesanal, há um tempo, um ritmo, bastante diferente do 

estabelecido pela linha de produção das indústrias e das empresas presentes na atualidade. Já fizemos 

esse paralelo, inclusive no capítulo anterior. Mas agora, reforçamos a relação desse tempo com a 
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construção de uma narrativa e, especialmente, com o que Benjamin propõe como a morte desse 

narrador. A rapidez e o culto à performance, além do controle do tempo do empregado quando este 

está na empresa, faz com que essa narrativa fique cada vez mais apagada.  

 Outro ponto interessante nas reflexões de Benjamin se refere ao papel da experiência na 

narrativa. O autor trata especificamente do papel do narrador histórico, aquele que foi perdendo 

lugar para um contar baseado em textos informativos. Essa subjetividade está diretamente 

relacionada ao papel da experiência na narrativa histórica. Fazendo um paralelo com as narrativas de 

trabalho das blogueiras e artesãs do blog Elo7, especificamente no que se refere à experiência, 

enxergamos um elemento interessante. Se as narrativas sobre trabalho já não têm a mesma força, 

principalmente pela repetição do discurso da performance – o paralelo do artesanato com o fazer 

artístico torna-se um novo espaço para esse discurso. Um espaço que se reforça pela liberdade do 

exercício do artesão. Este, um contraponto ao controle adotado pelas empresas para com seus 

empregados.  

 Trazemos também Philippe Lejeune (2008) e suas considerações  sobre autobiografia: uma 

narrativa em prosa, que aborda acontecimentos individuais e na perspectiva desse narrador 

(LEJEUNE, 2008, p. 14). Lejeune contribui para nosso trabalho por meio de seu conceito de pacto 

autobiográfico. Para o autor, na autobiografia, há uma espécie de contrato entre o narrador e seu 

leitor. A fim de que ela se estabeleça, é preciso existir identificação entre narrador, autor e 

personagem. Segundo Lejeune, há três formas de se praticar a identificação. A primeira é quando 

autor e narrador possuem o mesmo papel/nome. A segunda, quando não existe um nome na 

narrativa identificando esse personagem, mas existem sinais que relacionam autor/personagem, 

como um texto de apresentação na obra, ou algo do gênero. Já a terceira é quando há pistas ao longo 

da narrativa que ajudam a identificar narrador e personagem.  

 Mais do que conceitos, as observações desse autor são interessantes a essa dissertação 

porque contribuem para analisarmos a questão identitária das narrativas de consumo no blog Elo7. 

Por enxergar esse pacto entre leitor e narrador, entendemos que há um pacto também relacionado 

não só ao como contar, mas ao que contar. Portanto, são os discursos que estão presentes na 

sociedade e que, de certa forma, agradam aos leitores, promovendo algum tipo de identificação. Mas 

até que ponto são narrativas individuais? Até que ponto são reverberações de discursos presentes na 

sociedade?  
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 Outro autor de destaque é Stuart Hall. Ele nos ajuda a entender a existência de identidades 

múltiplas e fragmentadas. Também contribui para a compreensão do papel da globalização na 

construção delas. 

 
As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em 
declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno. A assim 
chamada “crise de identidade” é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, 
que está deslocando as estruturas e processos centrais das sociedades modernas e abalando 
os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo 
social (HALL, 1998, 7). 
 

 Há, na contemporaneidade, um sujeito que elabora sua identidade pelas relações que 

estabelece na sociedade. Ao apresentar esse ponto pelo olhar marxista, apontado por Hall, temos o 

trabalho como item relevante. Afinal, a partir da Modernidade, o indivíduo tem nos meios de 

produção sua maneira de se apresentar no mundo. Ponto este muito interessante para nossa análise 

sobre as narrativas de artesanato que propomos investigar.  

 Podemos lembrar que a narrativa do trabalho, na atualidade, possui duas linhas: uma delas é 

a da performance, aquela que nivela o indivíduo ao mesmo patamar das máquinas. Ele deve fazer 

tudo o mais rápido possível, de maneira menos dispendiosa possível e com a máxima qualidade. Por 

outro lado, há o indivíduo que busca fazer seu ofício valorizando a unicidade do que cria. Esse é o 

universo do artesanato e de quem trabalha com ele. Seus argumentos em geral são os da liberdade, 

criatividade e singularidade de suas peças. Aqui, como já mostramos, entra a comparação com o 

trabalho artístico.  

 Antes de iniciarmos as análises sobre as estratégias narrativas veiculadas no blog Elo7 e as 

representações que as artesãs têm de seu trabalho em relação ao fazer artístico, convém ainda 

detalharmos um pouco sobre a construção histórica da narrativa do trabalho, finalizando com o 

discurso sobre o tema adotado pela cultura do espetáculo. 

 

3.3 O TRABALHO NARRATIVIZADO PELA CULTURA DO ESPETÁCULO  

 

 Afinal, o que encontramos como referencial quando abordamos o trabalho e sua construção 

de significados? Buscamos elementos direcionadores dessa construção histórica para entender o 

caminho percorrido da significação do trabalho para o homem – desde suas atividades pautadas no 

artesanato e na dominação da natureza para a sobrevivência até sua representatividade nos dias de 

hoje. Enfatizamos que nosso entendimento é o mesmo de Laraia (2013), autor que considera o 

dinamismo da cultura. Ou seja, as visões sobre determinadas construções e sentidos estão 
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diretamente relacionadas com a realidade vivida pelas sociedades naquele momento. Assim, não 

pensamos no conceito de evolução, termo perigoso por conotar comparações e valoração entre 

práticas sociais. A nosso ver, realidades são distintas e devem ser consideradas pelo que representam 

para os indivíduos naquele momento e nas condições – sejam elas históricas ou sociais. Laraia cita 

Lévi-Strauss, para quem “o sábio nunca dialoga com a natureza pura, senão com um determinado 

estado de relação entre a natureza e a cultura, definida por um período da história em que vive, a 

civilização que é a sua e os meios materiais de que dispõe” (LÉVI-STRAUSS, apud LARAIA, 2013, p. 

88) 

 A partir das reflexões acima, interessa-nos também compreender a relação do trabalho com 

seu uso monetário, bem como sua utilização para enriquecimento, que, segundo Marx, em sua obra 

Para a Crítica da Economia Política: Salário, Preço e Lucro – O Rendimento e Suas Fonte:  

 
O trabalho parece ser uma categoria muito simples. E também a representação do trabalho 
nesse sentido geral – como trabalho em geral – é muito antiga. Entretanto, concebido 
economicamente nessa simplicidade, o “trabalho” é uma categoria tão moderna como o 
são as relações que engendram essa abstração. Por exemplo, o sistema monetário situa a 
riqueza de forma ainda mais objetiva, como quando o sistema manufatureiro ou comercial 
colocou a fonte da riqueza não nesse objeto, mas na atividade subjetiva – no trabalho 
comercial e manufatureiro. Contudo concebia apenas essa atividade, limitadamente, como 
produto de dinheiro. Face a esse sistema, o sistema dos fisiocratas admite uma forma 
determinada de trabalho – a agricultura – como criadora de riqueza, e admite o próprio 
objeto não sob a forma dissimulada do dinheiro, mas como produto em geral, como 
resultado geral do trabalho. Esse produto, em virtude do caráter limitado da atividade, 
continua a ser ainda um produto determinado pela natureza, produto da agricultura, o 
produto da terra par excellence (por excelência) (MARX, 1982, p. 16). 
 

 Como parte da rotina das pessoas, o trabalho passou a ocupar, pós Revolução Industrial, 

também lugar de destaque nas narrativas dos meios de comunicação de massa. Essa comunicação, 

antes de ganhar tons de espetáculo, foi utilizada para reforçar discursos hegemônicos e, da mesma 

forma, para dar espaço a narrativas contra-hegemônicas. Ambas convivem em um embate ideológico, 

em uma constante negociação para garantir suas permanências (HALL, 2006).  Para Casaqui (2012), 

a origem da imagem apresentada sobre o trabalho nos dias de hoje reside nesse ponto.  

 A sociedade midiatizada contemporânea, ao se valer da existência humana como fonte para 

a construção de suas narrativas – seja na produção midiática em sentido mais restrito, seja nas 

apropriações e novas enunciações dos sujeitos e na circulação social dos discursos de maneira ampla 

–, ancora-se nas imagens e significados do trabalho e da produção como repertório compartilhado, 

como forma de estabelecer contato com a experiência de vida das pessoas. É nesse processo que a 

instância da produção (incluindo a imagem do trabalhador, as representações dos sistemas 

produtivos, o imaginário sobre as origens e processos que geram as mercadorias) é mobilizada na 



 

 

 

35 

comunicação e se torna foco de interesse para nosso estudo sobre os significados do trabalho, em 

seus modos de presença (LANDOWSKI, 2002) na mídia e na retórica do consumo (CASAQUI, 

2012, p. 169). 

 Pensamos, então, sobre a transição da sociedade feudal para sociedade capitalista, que está 

imbricada com o desenvolvimento da tecnologia. A reflexão das representações sociais do trabalho 

artesanal, presentes na mídia, em formas de narrativas, leva-nos a uma linha de pensamento. Essa 

transição é concebida na cultura da produção artesanal, sendo entendida como um processo de 

adaptação das técnicas de produção material para as novas formas de produção industriais.  

 As narrativas presentes no blog são representações do trabalho e têm como característica a 

autobiografia. Para este estudo, o conceito de espaço biográfico (ARFUCH, 2010), permite pensar 

que, no contexto contemporâneo, com as lógicas globalizantes, a narração devolve ao biografado a 

aura de singularidade, com a intenção de construir uma imagem de si em diálogo com o outro. Utiliza 

de conceitos bakhtinianos para essa reflexão e vê a narrativa, como construção dialógica, tal como 

uma: 

 
[...] dinâmica natural da linguagem, da cultura e da sociedade, que inclusive autoriza a ver 
dessa maneira o trabalho mesmo da razão, permite justamente apreender a combinatória 
peculiar que cada uma das formas realiza. Por outro lado, a concepção bakhtiniana do 
sujeito habitado pela alteridade da linguagem compatível com a psicanálise, habita a ler, na 
dinâmica funcional do biografado, em sua insistência e até em sua saturação, a marca da 
falta, esse vazio constitutivo do sujeito que convoca a necessidade de identificação e que 
encontra, segundo minhas hipóteses, no valor biográfico – outro conceito bakhtinianos – 
enquanto ordem narrativa e atribuição de sentido à própria vida, uma ancoragem sempre 
renovada (ARFUCH, 2010, p. 29 - 30). 
 

  Essa reflexão encontra no pensamento de Sibilia (2008) uma convergência. A autora 

analisa os usos confessionais da internet como organizações da experiência do sujeito na primeira 

pessoa do singular “eu” e complementa:   

 
(...) a subjetividade se constitui na vertigem desse córrego discursivo, é nele que o eu de 
fato se realiza. Pois usar palavras e imagens é agir: graças a elas podemos criar universos e 
com elas construímos nossa subjetividade, nutrindo o mundo com um rico acervo de 
significações (SIBILIA, 2008, p. 31). 
 

 A subjetividade narrada dissemina a intimidade do indivíduo, que, no espaço midiático, 

ganha grandes proporções. Essa relação de espaço público e privado foi tratada, pela mesma autora, 

com o conceito de extimidade. Ele consiste “em expor a própria intimidade nas vitrines globais da 

rede” (SIBILIA, 2008, p.13).  

 A vulnerabilidade da subjetividade, em que a exposição de suas narrativas ganha uma 

conotação de mercadoria, é tratada por Sibilia como “um tipo de mercadoria; um produto dos mais 
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requeridos, como marcas, que é preciso colocar em circulação, comprar e vender, descartar e recriar 

[...] (SIBILIA, 2008, p. 275). Os relatos que se apresentam para análise têm uma relação direta com a 

ideia de mercantilização da vida, nos quais as artesãs apresentam-se como personalidades comuns e 

compartilham suas histórias de vida. A sociedade capitalista, por sua vez, apresenta como 

característica, um processo contínuo de aceleração da produção, da comunicação e do consumo, que 

está em consonância com o espírito contemporâneo.  

 

3.4. BLOGS: O SHOW DO EU TAMBÉM NA REDE 

 

 Antes de trazer um histórico sobre o Elo7, blog que abriga as narrativas que integram nosso 

objeto de estudo, apresentaremos o panorama do cenário da internet e a origem dos blogs, ou 

weblogs. Um dos estudiosos da internet (world wide web), Castells nos auxilia, trazendo o seguinte 

pensamento: 

 
O uso da Internet como sistema de comunicação e forma de organização explodiu nos 
últimos anos do segundo milênio. No final de 1995, o primeiro ano de uso disseminado da 
world wide web, havia cerca de 16 milhões de usuários de redes de comunicação por 
computador no mundo. No início de 2001, eles eram mais de 400 milhões; previsões 
confiáveis apontam que haverão cerca de um bilhão de usuários em 2005, e é possível que 
estejamos nos aproximando da marca dos dois bilhões por volta de 2010, mesmo levando 
em conta uma desaceleração da difusão da Internet quando ele penetrar no mundo da 
pobreza e do atraso tecnológico (CASTELLS, 2003, p. 8). 
 

 Em meio a esse cenário, a internet ganhou força – apesar da ponderação sobre o atraso 

tecnológico apresentada por Castells (2003). Tal atraso, vale ressaltar, é motivo de estudo por vários 

pensadores, que enxergam na tecnologia um espaço para ampliar as diferenças entre ricos e pobres. É 

o caso desse autor. Entretanto, não vamos dar foco a esse elemento em nosso trabalho por não estar 

na centralidade da problemática que propomos. Lembramos que nossa problemática é de que 

maneira as artesãs, que utilizam o blog Elo7, constroem sua identidade de trabalho nas narrativas 

midiatizadas pelo blog em questão e no discurso informal?, desse modo entendemos a necessidade de 

trazer um histórico e definições sobre o universo da blogsfera. 

 
O termo “weblog” foi primeiramente usado por Jorn Barger, em 1997, para referir-se a um 
conjunto de sites que “colecionavam” e divulgavam links interessantes na web (Blood, 
2000), como o seu Robot Wisdom. Daí o termo “web” + “log” (arquivo web), que foi 
usado por Jorn para descrever a atividade de “logging the web”. Naquela época, os weblogs 
eram poucos e quase nada diferenciados de um site comum na web. Talvez por conta dessa 
semelhança, autores como David Winer considerem como o primeiro weblog o primeiro 
site da web (...). O site tinha como função apontar todos os novos sites que eram colocados 
no ar (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009, p. 28). 
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 As mesmas autoras apresentam a característica de diário adotada pelos blogs. Desde o início, 

passaram a ser espaço para narrativas com tais características. Assim, estão repletos de relatos 

pessoais e histórias relacionadas à pessoas e seu dia a dia.  Para elas, os blogs podem ser categorizados 

da seguinte forma: “estruturais – ou seja, classificados pela sua estrutura de publicação  –, funcionais, 

a partir de sua função de ferramenta de comunicação, (...) utilizada como forma de publicar 

informações para uma audiência e como artefatos culturais: categoria advinda de um olhar 

antropológico e etnográfico” (AMARAL; RECUERO; MONTARDO, 2009, p. 29).   

 A reflexão sobre o tema nos permite apreender como esse tipo de produção, muitas vezes 

rudimentar, tem ganhado um enfoque maior da mídia. Entendemos que esse fato se deve, em parte, a 

empresa estar inserida no espírito capitalista: 

 
Em Max Weber, o “espírito do capitalismo” remete ao conjunto dos motivos éticos que, 
embora estranhos em sua finalidade à lógica capitalista, inspiram os empresários em suas 
ações favoráveis à acumulação do capital (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 39-40). 
 

 Podemos observar essas narrativas sobre a ótica da teoria das representações sociais de 

Serge Moscovici, que “corresponde a certos modelos recorrentes e compreensivos de imagens, 

crenças e comportamentos simbólicos” (MOSCOVICI, 2003, p. 209), presentes e legitimados pelo 

grupo. 

 
Não devemos hesitar, portanto, em tratar representações como construções intelectuais de 
pensamento, embora relacionando-as às emoções coletivas que as acompanham, ou que 
elas despertam. Quando fazemos discriminações contra um grupo, expressamos não 
apenas nossos preconceitos sobre essa categoria, mas também a aversão ou desprezo a que 
eles estão indissoluvelmente ligados (MOSCOVICI, 2003, p. 184). 
 

 A produção do espaço biográfico, apresentada por Arfuch (2010), é compreendida como 

parte da formação do mundo moderno e da constituição da subjetividade. Esse mundo moderno é 

contextualizado no século XVIII, com a consolidação do capitalismo e da ordem burguesa 

(ARFUCH, 2010,  p. 28), em que há uma transição de um mundo para outro, uma passagem de um 

certo “regime de poder” para outro projeto político, sociocultural e econômico. Uma ruptura “da 

formação histórica ancorada no capitalismo industrial [...] e que foi analisada por Foucault sob o 

rótulo de “sociedade disciplinar” para outro tipo de sociedade” (SIBILIA, 2008, p. 15) que começou  

a ganhar um contorno nas últimas décadas.  

 Fatos históricos nos permitem refletir sobre a influência de tais acontecimentos na 

conformação da subjetividade, avaliando seus vetores socioculturais, econômicos e políticos, que 

exercem uma considerada pressão sobre os sujeitos e estimulam a configuração de certas formas de 

ser e inibem outras modalidades.   
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 Resultados de tais mudanças podem ser percebidos em biografias, autobiografias, 

confissões, diários íntimos, expressões da interioridade do sujeito e uma afirmação de “si mesmo”, 

uma construção do eu, que se constitui na individualidade: o sujeito que se encontra em um contexto 

de mudanças, nas esferas pública e privada, e de novas configurações do espaço midiático.  

 Essas construções narrativas das histórias de vida, autobiografias, foram muito além da sua 

configuração inicial, que tinha um caráter de testemunho de histórias exemplares, em que a figura do 

herói (BUONANNO, 2011, p. 65) se constituía de feitos à sociedade. Essa figura se perde com os 

avanços da midiatização, que oferece a possibilidade de pessoas “comuns”, com histórias “comuns”, 

ganharem visibilidade no espaço midiático.  

 
A construção de narrativas, em torno da vida de pessoas comuns é parte da constituição da 
subjetividade do sujeito, que não acontece de forma sequencial, e que se constitui como 
“forma por excelência de estruturação da vida” (SIBILIA, 2008, p.112). 
 

 As tecnologias da internet, com a disseminação das informações, em instantes, fizeram com 

que a lógica da velocidade alterasse profundamente as experiências cotidianas e que a vida íntima 

estivesse cada vez mais em contato com o virtual. 

 
A personalidade do ano [...] Você! Sim, você. Ou melhor: não apenas você, mas também eu 
e todos nós. Ou, mais precisamente ainda, cada um de nós: as pessoas “comuns” (SIBILIA, 
2008, p. 8). 
 

 Na atual cultura do consumo, com os computadores interconectados por meio de redes 

digitais, que abrangem vários continentes, circulam cada vez mais os textos biográficos postados na 

Internet, que apresentam uma intimidade visível a todos, ou como define Sibilia, uma “extimidade” 

(SIBILIA, 2008, p. 78). 

 A experiência proporcionada por essas narrações faz com que o sujeito, narrador, organize a 

sua existência na primeira pessoa do singular, eu. E quando as palavras são articuladas com as imagens 

há uma construção da subjetividade e um nutrir do mundo com um rico acervo de significações 

(SIBILIA, 2008, p. 31). 

 E na busca por uma visibilidade das histórias narradas, a intimidade e a subjetividade 

tornaram-se mercadorias. Mesmo que o sujeito não tenha consciência, passa a ser um produto 

vendável. 

 
Embora ainda use os conhecimentos, este livro, em contrapartida, concentra-se nos 
processos pelos quais as pessoas negociam conexões coerentes entre a intimidade e a 
atividade econômica. Aqui, a atividade econômica inclui os usos do dinheiro, mas 
ultrapassa o dinheiro e adentra a produção, o consumo, a distribuição e as transferências de 
bens não monetários (ZELIZER, 2011, p. 14). 
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 Essa exposição do sujeito, no contexto do capitalismo, em que ele passa a ser mercadoria, 

também o torna força motriz em prol da construção da própria autoestima e desenvolvimento de suas 

habilidades e força de trabalho. 

 
A motivação intrínseca para atuar em benefício da fortificação da autoestima e do 
desenvolvimento das próprias habilidades já estimularia uma entrega ilimitada ao labor 
produtivo. Rompem-se, assim, as fronteiras entre o profissional e o privado, o trabalho e o 
afetivo. Como num encontro de almas, pulsões de expansão individual vão inserir-se, 
livremente, no circuito organizacional de busca da “alta performance” (ou da “excelência”, 
do “desempenho superior”, da “vantagem competitiva sustentável”, entre outras expressões 
cintilantes utilizadas, com espírito sinonímico, pelas empresas) (FREIRE FILHO, 2011, p. 
28). 
 

 A ideia de performance, de mercadorização do sujeito, em que existe o envolvimento de um 

valor monetário e, por meio desse, a possibilidade de expor a vida íntima, está relacionado às lógicas 

capitalistas em que estamos inseridos. “Espírito do capitalismo, a ideologia que justifica o 

engajamento no capitalismo” (BOLTANSKI; CHIAPELLO, 2009, p. 39). Essa definição reflete essa 

lógica do “show do eu” (SIBILIA, 2008).  

 Para Lemos (2010), a sociedade da cibercultura não é mais a do espetáculo mas preparou 

terreno para esta última e para as identidades surgidas a partir dela. Trata-se da sociedade da 

simulação, que cria uma representação da realidade por meio da tecnologia. (LEMOS, 2010, p. 258). 

Trazemos ainda as contribuições de Martín-Barbero (2004), para quem o ambiente de midiatização 

afetou as práticas humanas e “transformou sensibilidades”. Entendemos o conceito de midiatização 

como o processo de centralidade que a mídia ganhou na cultura e na sociedade atual.  

 Os acontecimentos são narrados pela mídia e por meio dela ganham interpretações. Na 

visão de Baudrillard (1991) e seu conceito de simulacro e simulação, os fatos são representados por 

meio dos meios de comunicação. Assim, o olhar do cinegrafista passa a ser a visão de um 

acontecimento, por exemplo. A narrativa dos meios de comunicação, a versão dada por eles aos fatos, 

passa a ser vista como verdade.  No conceito de Baudrillard (1991), a realidade passa a ser uma 

experiência apresentada como além do real (hipereal, no que reside a noção de simulacro). E esse 

universo do hiper-real ganha na internet um espaço ampliado, em que cada um pode ser a 

celebridade e o narrador de sua história. Sibilia (2008), usando Foucault, observa que a celebridade 

tal qual pensada no modelo da sociedade moderna era reservada a poucos. O que se desconstrói na 

atualidade: 

 
As cartas e os diários íntimos tradicionais denotam sua filiação direta com essa outra 
formação histórica, a “sociedade disciplinar” do século XIX e início do XX, que cultivava 
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rígidas separações entre o âmbito público e a esfera privada da existência, reverenciando 
tanto a leitura quanto a escrita silenciosa em reclusão. Apenas nesse solo moderno, cuja 
vitalidade talvez esteja se esgotando hoje em dia, poderia ter germinado aquele tipo de 
subjetividade que alguns autores denominam Homo psychologicus, Homo privatus ou 
personalidades introdirigidas (SIBILIA, 2008, p. 22). 
 

 Vivemos, assim, no momento da exposição. Todas as pessoas são convidadas a mostrar sua 

vida, sua rotina, suas histórias. O próprio Facebook, como o nome já propõe, é um livro de perfis das 

pessoas, um diário das rotinas. Novamente trazemos Sibilia para o centro da discussão, ao apresentar 

o fenômeno de exposição de perfis confessionais na internet.  

 
Gerou-se, assim, um verdadeiro festival de “vidas privadas”, que se oferecem 
despudoradamente aos olhares do mundo inteiro. As confissões diárias de você, eu e todos 
nós estão aí, em palavras e imagens, à disposição de quem quiser bisbilhotá-las; basta 
apenas um clique do mouse. E, de fato, tanto você como eu e todos nós costumamos dar 
esse clique (SIBILIA, 2008, p. 27). 
 

 Na Internet, os receptores funcionam, segundo Silverstone, como mediadores que também 

criam seus significados a partir das narrativas que a eles são apresentadas pela mídia. “Toda 

transposição é também uma transformação. E toda transformação é, ela mesma, uma reivindicação de 

significado, de sua relevância e de seu valor” (SIBILIA, 2008, p. 42-43). Nesse sentido, “a identidade 

é uma construção que se narra”, já nos diz García Canclini (CANCLINI, 2005, p. 163). Trazendo 

essa observação para o universo da internet e seu modelo de comunicação feita de muitos emissores 

para muitos receptores, vivemos em um momento de verdadeira transformação da era da informação, 

conforme aponta Sibilia (2008).  

 
Acontece que você e eu, todos nós, estamos “transformando a era da informação”. Estamos 
modificando as artes, a política e o comércio, e até mesmo a maneira de percebermos o 
mundo. Nós, e não eles, a grande mídia tradicional, tal como eles próprios se ocupam de 
sublinhar. Os editores da revista ressaltaram o aumento inaudito de conteúdo produzido 
pelos usuários da internet, seja os blogs, nos sites de compartilhamento de vídeos como o 
YouTube, nas redes sociais de relacionamento como o MySpace e o Orkut. Em virtude 
desse estouro de criatividade (e de presença midiática) entre aqueles que costumavam ser 
meros leitores e espectadores passivos, teria chegado “a hora dos amadores”. Por tudo isto, 
então, “por tomarem as rédeas da mídia global, por forjarem a nova democracia digital, por 
trabalharem de graça e superarem os profissionais em seu próprio jogo, a personalidade do 
ano da Time é você”, afirmava a revista. (SIBILIA, 2008, p. 9). 
 

 É muito dessa realidade atual da superexposição e da espetacularização do caráter 

confessional na rede que vamos estudar, transpondo-as para a narrativa das artesãs, bem como a 

construção de imaginários de consumo relacionados ao fazer artesanal. 
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4.  ELO7, A SEDUÇÃO PELA NARRATIVA – OS MÚLTIPLOS DIZERES NAS VOZES DAS 

ARTESÃS  

 

 

 Falaremos, então, sobre o blog Elo7, que abriga nosso tema de pesquisa – as narrativas das 

artesãs e como elas enxergam seu trabalho como obras de arte – ressaltamos que essas narrativas são 

construções de histórias de vida, contadas por pessoas “comuns”, que partilham suas trajetórias 

pessoais no espaço público.  

 De origem brasileira, tem como finalidade o comércio de produtos artesanais, fazendo a 

mediação entre artesãos e consumidores, cuidando de todos os processos de venda.  Foi fundada em 

2008, e define-se como o marketplace de produtos artesanais no Brasil. Elenca como diferencial a 

reunião de artesãos de vários lugares, que transformam ideias criativas em produtos únicos e 

diferenciados. Possibilita que cada artesão tenha sua loja, como em um  sistema de shopping center 

virtual. Cada loja é customizada conforme o gosto e a identidade visual da marca. Também é 

integrada ao sistema de gestão de vendas e pagamentos do site. Em sete anos de existência, a Elo7 

recebe mensalmente cerca de 4 milhões de visitantes ao mês. Possui cerca de 140 mil vendedores 

cadastrados, comercializando por volta de 2,5 milhões de produtos. 

 Mantém, ainda, um canal de comunicação com seus consumidores e artesãos, por meio do 

blog Elo7, que publica posts nas editorias Negócios Criativos, Gente que inspira, Faça você mesmo e 

Tendências. Divulga, diariamente, conteúdos da empresa, tendências do setor, passo a passo de 

técnicas artesanais e dicas para os negócios. O canal abriga conteúdo tanto para quem vende pelo site 

como para o consumidor final, pois a política da empresa é de que, além de comprar e vender, o 

consumidor pode também apreciar o trabalho criativo de artesãos, artistas e designers.  

 O blog apresenta na Editoria Gente que inspira as narrativas abordadas nesta pesquisa. 

Relembramos que esse espaço, dedicado a contar as histórias de vida dos artesãos, tem uma 

abordagem comum nos relatos apresentados. Percebe-se, em análise preliminar, uma edição das 

narrativas, que contempla: apresentação com dados pessoais, a relação com a produção artesanal, a 

apresentação do espaço onde o trabalho é realizado, a identificação de um produto do artesão e, por 

fim, a indicação de uma loja, pertencente ao site. Todas as narrativas contemplam fotos que ilustram 

o que está sendo tratado no texto.  
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4.1 A NARRATIVA CONTEMPORÂNEA: ENTRE O APOLÍNEO E O DIONISÍACO 

 

 Iniciamos com os conceitos de Carrascoza acerca da narrativa publicitária e sua classificação 

em apolíneo e dionisíaco. A classificação funciona como elemento de introdução ao item sequente 

deste capítulo, em que serão analisadas as narrativas do blog Elo7, a partir dessa classificação.  

  Carrascoza (2004) busca em Nietzche (1871) a base para sua análise do discurso 

publicitário. O pensador alemão define que toda criação artística combina razão e sensibilidade. Aí 

reside a força do exercício poético (entendendo, conforme já apresentado anteriormente, a poética 

como as estratégias utilizadas para a criação artística). Para Carrascoza, a mesma lógica pode ser 

vislumbrada na criação publicitária. Igualmente pensada como a arte, a elaboração de uma narrativa 

de persuasão como a publicitária segue dois caminhos – apolíneo (racional) e dionisíaco (sensível).  

 Nos textos dionisíacos, a estratégia é a persuasão por meio de um testemunhal, de uma 

história. Faz uso, ainda, da intertextualidade. Como funções de linguagem, há o predomínio da 

emoção (autor fala de si, do que acredita e de seus sentimentos) e poéticos (predominância de 

figuras de linguagem e demais recursos textuais, como o ritmo). Já o apolíneo é um texto 

predominantemente dissertativo, cuja persuasão se dá de forma imperativa e explícita.  

 Um dos pontos do texto dionisíaco é o foco narrativo. Quando feitos na terceira pessoa, dão 

efeito de objetividade. Já as narrativas na primeira pessoa reforçam o caráter subjetivo do texto. O 

autor também trabalha com a questão da unidade textual, cuja proposta é preservar a atenção do 

receptor para um ponto do discurso. “Embora possa existir variedade de informações, ela é sempre 

explorada dentro da unidade.” (CARRASCOZA, 2003, p. 42). 

 O uso do estereótipo é um recurso que permite a rápida assimilação de uma mensagem. 

Lembrando que estereótipos, na visão de Lippmann, sempre trazem em si visões de mundo: 

 
(...) quando um sistema de estereótipos é bem fixado, nossa atenção é chamada para 
aqueles fatos que o apoiam, nos afastando daqueles que o contradizem. (...) o que é 
estranho será rejeitado, o que é diferente cairá em olhos cegos. Não vemos o que nossos 
olhos não estão acostumados a levar em conta (LIPPMANN, 2008, p. 115).  
 

 O campo lexical é outro importante recurso para a análise. Afinal, a escolha de uma 

determinada palavra em detrimento de outra já carrega, por si só, uma carga ideológica. Da mesma 

forma, consideramos a visão de Carrascoza, dialoga com Piglia (2001), sobre o fato de que a narrativa 

carrega uma história 1 (o que o texto efetivamente conta) e uma história 2, que é aquilo que está 

implícito, subentendido. Conforme proposto por Gregolin, especialista em Análise de Discursos, 
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“para entender os sentidos subentendidos em um texto é preciso que o enunciador e o enunciatário 

tenham um conhecimento partilhado que lhes permita inferirem os significados. Esse conhecimento 

de mundo envolve o contexto sócio-histórico a que o texto se refere” (GREGOLIN, 1995, p. 20). 

 Utilizamos ainda Marshall McLuhan (1996) e a sua visão de mensagem fria. Para esse 

autor, é fria toda mensagem que usa informações de maneira comedida e preza por frases curtas e 

diretas, exigindo menor esforço para a compreensão do receptor.   

 Para verificar a existência da espetacularização do caráter biográfico, bem como a 

publicização dessa narrativa, empreenderemos a análise pelo viés dos seguintes elementos:  

• foco narrativo e enredo; 

• estereótipos; 

• escolha lexical (campo de palavras escolhidas); 

• história 1 e 2 ; 

• mensagem fria. 

 Principalmente na reflexão sobre história 1 e 2, nos apoiaremos nos pressupostos teóricos 

da Análise do Discurso - AD de linha Francesa, pois ela trabalha a análise do texto em duas instâncias 

– o que é dito pelo olhar do texto em si (linguística), mas, também, pelo viés ideológico (visão de 

mundo) que carrega. Portanto, se no texto dionisíaco temos a persuasão pela história contada e pelo 

apelo emocional, a AD nos é referencial justamente para buscar elementos emocionais, em especial o 

que está presente não apenas no nível linguístico mas, principalmente, nos valores representados pelo 

que é comunicado. A reflexão sobre a presença de dois níveis de história também é totalmente 

pertinente com a AD. Pois, transpondo para esta, podemos comparar com o que é dito (história 1) e 

com os elementos implícitos ou não ditos (história 2). A AD igualmente nos ajudará para refletirmos 

sobre campo lexical – porque a escolha de determinadas palavras? O que elas reforçam, por exemplo, 

em termos de estereótipos e visões de mundo? 

 A AD contribuirá, ainda, para a análise dos elementos implícitos nos discursos, que, 

segundo Orlandi (2006), é algo não dito, mas que possui relevância no discurso. O implícito pode 

reforçar algo dito, pode remeter a algo dito, reforçando-o e até atuando como oposição ao que se faz 

presente.  
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4.2 MÚLTIPLOS DIZERES: NARRATIVAS DO BLOG ELO7 

 

 Nosso protocolo contempla a análise nos seguintes passos: foco narrativo (o que está em 

evidência e quem fala), enredo, escolha lexical (campo de palavras escolhidas), história 1 e 2 

(narrativa principal e narrativa secundária ou implícita) estereótipos e mensagem fria (uso comedido 

de informações, o que exige maior esforço por parte dos receptores para compreensão da 

mensagem). Iniciamos nossa análise pela narrativa da artesã Katia Alfenas, paulista de 37 anos. Nossa 

escolha consiste em 10 depoimentos, publicados entre 2014 e 2015. A presença da narrativa sobre o 

fazer artesanal relacionado ao artístico foi o elemento para nosso recorte na coleta de material para 

análise.  

 

4.2.1 Katia Alfenas 

 

Realização profissional e mudança de rumo 
 
Sou a Katia Alfenas, paulista de 37 anos, que detesta falar a idade, e proprietária e criativa da loja Casame. 
Como uma boa capricorniana, sou determinada, trabalho desde sempre e tenho a realização profissional, 
muitas vezes, como prioridade. Sonhadora, também desde sempre, não sossego enquanto não chegar lá. E se por 
acaso der algo errado ou o resultado não for o que eu esperava, sempre busco algo novo, que me empolgue e me dê 
ânimo para correr atrás novamente, e novamente, e quantas vezes forem necessárias. Assim é a vida, assim 
encaro a realização dos meus sonhos. 
Muitas vezes impulsiva e sempre com uma brincadeirinha na ponta da língua, meu lado menina adora se 
divertir, também adoro me cuidar, penso sempre em estar bem, seja fisicamente, emocionalmente ou 
espiritualmente, estou buscando o bem estar, com muita simplicidade, que pra mim, é fundamental. 
 
A criatividade me escolheu 
A arte sempre esteve presente em mim, mas eu não conseguia me achar nela. Fiz curso de História da Arte, me 
aventurei pela fotografia e até me formei em Design de Publicidade na EPA, mas foi no artesanato que eu me 
encontrei. Costumo dizer que eu não escolhi o Elo7, mas foi ele quem me escolheu, pois foi conhecendo o site e a 
variedade dos trabalhos que eu pensei “Olha que bacana! Acho que eu posso fazer isso.”. E assim começou esta 
nova fase da minha vida. 
 
Mudança de rumo 
Depois de chegar aonde eu queria profissionalmente, com um “excelente” emprego em uma multinacional, junto 
com o bom salário do mês vinha o stress e alguns probleminhas de saúde como bônus, típicos dessa geração 
robótica que corre contra o tempo e não tem vida própria (era assim que eu me sentia). Ao mesmo tempo veio 
a perda de um grande amor, e aquela vida que eu levava já não me fazia mais o menor sentido. Cidade maluca, 
trabalho estressante, mudança de rotina, nada me completava. Meus valores mudaram e eu comecei uma busca 
por mim mesma, do zero. 
Nasci e fui criada em São Paulo, esta megalópole que nos faz encher de sonhos, que nos dá infinitas opções, 
múltiplos paladares, diversidade cultural, diversão, ensinamentos, todas as tribos em uma selva, de pedras. 
Há algum tempo decidi trocar este tsunami de possibilidades por um lugar ao sol, literalmente, Ubatuba, no 
litoral norte de São Paulo. Esta cidade linda que eu amo cada vez mais, seja por suas belezas naturais que me 
inspiram todos os dias, ou pelas pessoas daqui, caiçaras ou forasteiros como eu, que não canso de elogiar, por sua 
generosidade, educação e receptividade. Aqui eu escolhi morar, conduzir minha arte e viver pra sempre. 
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O início das criações 
Foi aí que conheci o Elo7, em 2013, larguei tudo e decidi fazer um curso de mosaico porque queria viver de arte, 
rsrs. Por que mosaico? Não sei. Achei um lindo trabalho, diferente e decidi fazê-lo. Conheci a Denise do Ateliê 
Denani Arte, que adorei logo de cara e hoje é uma grande amiga, que continua me apoiando, divulgando, vai a 
feiras e bazares que participo, enfim, ela faz parte dessa história, por me incentivar a prosseguir e ter acreditado 
no meu trabalho. 
Bom, me encantei pelo mosaico, mas aí veio a pátina, a decoupagem, e quando vi, estava fazendo de tudo um 
pouquinho. Fui me identificando com alguns trabalhos, outros não, e assim a Casame foi tomando forma e tendo 
a sua própria cara, com muitas cores, que eu amo. 
 
Produção em casa, e também em conjunto 
Minha mãe, a Dona Alice, outra incentivadora, começou a trabalhar comigo timidamente, fazendo uma 
florzinha de crochê aqui, um passarinho de tecido ali. Costureira de mão cheia e detalhista como eu, ela executa 
todas as minhas criações que levam costura e crochê (costumo dizer que não sou tão prendada assim, ao ponto de 
fazer crochê, rsrs), além de me ajudar em decisões importantes relacionadas à loja. 
Acho que como a maioria das criativas, trabalho em casa, ou melhor, num apartamento, o que é pior rsrs. Tentei 
separar um espaço, mas a casa toda vira um ateliê só. Quando a demanda é maior tem linhas, tecidos, tintas e 
madeiras em todos os cômodos. A gente reclama, mas adora! 
 
Aprendizados ao longo do caminho 
Como saí do meu emprego para trabalhar só com artesanato, o meu maior desafio foi descobrir que não era tão 
simples assim, e que muitas vezes, nosso trabalho não tem o valor devido. Começar do zero, sem recursos, 
aprendendo um pouco todos os dias, conhecer este mercado, buscar fornecedores, preços, o mais fácil era criar, o 
resto veio aos poucos, por escolhas que muitas vezes tive que enfrentar. 
Fazemos todo o processo, só terceirizo alguma etapa se é uma peça muito delicada e não tenho a ferramenta 
necessária para executá-la, como uma moldura em alumínio, por exemplo. Ou, uma base de luminária laqueada. 
Adoro criar, esta é a minha etapa preferida. Compro as madeiras cruas dos fornecedores, tecidos, linhas, tintas, 
papéis, aramados, vidros, enfim, muitas vezes, ali na loja mesmo já vou tendo as ideias, criando novas peças na 
minha cabeça e fico ansiosa para finalizá-las. 
 
De tudo um pouco para decor 
Apesar de termos quadros como maioria, a loja é bem diversificada, vendemos desde luminárias a porta-copos de 
crochê. A ideia é oferecer variedades aos clientes para decorar a casa toda. E como lojista, pensei nisso como 
oportunidade, porque se o cliente não compra hoje uma luminária que é mais cara, ele pode levar um castiçal, ou 
um quadrinho mais em conta. 
Hoje, as queridinhas da loja são as almofadas de crochê. Elas são uma combinação de crochês bem coloridos com 
um tecido mais rústico como o jeans ou a sarja. Isso deixa a peça mais moderninha, sem aquela cara de 
“almofada de crochê da casa da vó”, é uma peça que se destaca no ambiente, muitas vezes dá um ar meio retro, 
que todo mundo adora. 
Juntamente com elas, estão os quadrinhos de azulejo, que são o carro-chefe em feiras e bazares. Com muita cor e 
diversidade, hoje o azulejo se encaixa em qualquer ambiente, e esta linha de quadros é bem bacana porque não é 
preciso fazer uma reforma em casa para mudar a decoração, basta fazer uma combinação de cores e modelos pra 
ter uma cozinha, varanda ou banheiro novos. 
 
Futuro e parcerias 
Amo o que eu faço. Adoro ver a carinha das pessoas quando se encantam por uma peça que criei, e é isso o que 
mais me motiva. Mas, como nem tudo são flores, a gente tem que fazer o negócio girar. Criar, vender, divulgar, 
atualizar as redes sociais, estar antenada ao mercado, às tendências, postar as encomendas, ouvir os clientes, 
enfim, temos que usar a criatividade também no negócio e estar sempre atentas às oportunidades. 
Aposto em boas parcerias, acho que podem trazer benefícios aos dois lados. Venho participando das edições dos 
bazares Elo7, o que tem proporcionado um retorno muito bacana à loja, não só nas vendas, mas em divulgação, 
reconhecimento e oportunidades. Muitas vezes, as pessoas vêm falar comigo nos bazares já conhecendo a marca. 
Isso é maravilhoso!  Além de ter tido a chance de expor na Paralela Gift 2015, conceituada feira de design e 
decoração. Jamais eu teria tido esta oportunidade sozinha. Procuro sempre aprender com uma situação, seja ela 
boa ou ruim, e acredito estar no caminho, longo, mas certo. 
 Agora, chega de papear… Vem conhecer a loja? 
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Disponível em: <http://blog.elo7.com.br/gente-que-inspira/entrevistas/realizacao-profissional-com-
arte.html >. Acesso em: julho 2015. 

 

 O título do texto publicado no blog Elo7 nos dá elementos sobre o que vamos encontrar: 

realização profissional e mudança de rumo. Assim, logo de início, encontramos um caminho 

escolhido para o texto. Aquilo que ele quer comunicar e enfatizar ficam claros a partir do título. 

Orlandi (1988, p. 41) afirma que “toda leitura tem sua história”. Dessa forma, encontramos uma 

narrativa que reforça a importância de ser feliz no trabalho. A palavra realização, não por acaso, é a 

porta de entrada para o texto. Ainda citando Orlandi, aprendemos que “no funcionamento da 

linguagem, que põe em relação sujeitos e sentidos afetados pela língua e pela história, temos um 

complexo processo de constituição desses sujeitos e de produção de sentidos” (ORLANDI, 2000, p. 

21). Dessa forma, encontramos uma narrativa que reforça a importância do trabalho como elemento 

para construção identitárias. O indivíduo, como se revela no texto, precisa de trabalho não apenas 

para ganhar dinheiro, mas para ser feliz, realizar-se e se tornar indivíduo também pela sua atividade 

profissional.  

 O foco narrativo é a primeira pessoa – caráter testemunhal (SIBILIA, 2008). Aqui, já 

evidencia-se um texto de classificação dionisíaca, pois é pelo relato de uma história que se constrói a 

estratégia argumentativa. Vale ressaltar que o narrador está presente como personagem principal. 

Isso pode ser comprovado, por exemplo, em trechos como o destacado a seguir:  

 
Como uma boa capricorniana, sou determinada, trabalho desde sempre e 
tenho a realização profissional, muitas vezes, como prioridade. Sonhadora, 
também desde sempre, não sossego enquanto não chegar lá. E se por acaso 
der algo errado ou o resultado não for o que eu esperava, sempre busco algo 
novo, que me empolgue e me dê ânimo para correr atrás novamente, e 
novamente, e quantas vezes forem necessárias. Assim é a vida, assim encaro 
a realização dos meus sonhos (blog Elo7 , grifos nossos). 
 

 Pelos grifos, podemos detectar características da narradora: sonhadora, determinada (não 

sossega enquanto não chegar lá; sempre busca algo novo para realizar seus sonhos). Ainda no texto, 

evidencia-se a relação entre sucesso e concretização dos sonhos. O que vale é a realização pessoal. 

Sucesso, nesse caso, é fruto de se fazer o que deseja, ser dono do seu próprio destino. Aqui, também, 

temos outra característica que comprova o caráter dionisíaco do texto – a emoção. Ao relatar seus 

sentimentos, a narradora busca convencer os leitores para sua história e suas escolhas. Ela troca um 

trabalho convencional, “excelente emprego” em uma empresa, com salário igualmente convencional, 
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mas “estressante”, para viver de algo mais instável, porém, prazeroso. “Meus valores mudaram e eu 

comecei uma busca por mim mesma, do zero”, explicita a um determinado momento.  

 Nos destaques e parágrafos anteriores, temos não ditos (implícitos) que revelam a presença 

ideológica no discurso. Para a análise, Pêcheux reforça que é necessário “tirar as consequências do 

fato de que o não dito precede e domina o dizer”. (1988, p. 291). Portanto, a nosso ver, há nesta 

narrativa elementos sobre fazer artesanal e sua relação com o trabalho artístico. Encontramos, por 

exemplo, implícitos relacionando o trabalho artístico ao prazer.  

 
A arte sempre esteve presente em mim, mas eu não conseguia me achar 
nela. Fiz curso de História da Arte, me aventurei pela fotografia e até me 
formei em Design de Publicidade na EPA, mas foi no artesanato que eu me 
encontrei. Costumo dizer que eu não escolhi o Elo7, mas foi ele quem me 
escolheu, pois foi conhecendo o site e a variedade dos trabalhos que eu 
pensei “Olha que bacana! Acho que eu posso fazer isso.”. E assim começou 
esta nova fase da minha vida. 
 

 O trabalho artístico é visto como algo bacana e prazeroso. No texto, podemos detectar 

outro implícito relevante. O fazer artístico é tido como um dom. “A arte sempre esteve presente em 

mim’ … ‘Foi no artesanato que me encontrei’…”.  

 Assim, no nível da história 1, temos a narrativa de Katia e sua história de vida. Estão 

presentes no texto a formação, escolhas profissionais e caminhos percorridos por ela. Já no nível 2, 

encontramos o implícito, que nos revela o quanto é mais feliz e realizado aquele indivíduo que decide 

trabalhar com algo prazeroso como o artesanato. Há também a mensagem de se ter o domínio sobre 

a própria vida, diferente de quando se trabalha em uma empresa, por exemplo. Katia saiu de São 

Paulo e foi viver em Ubatuba – escolha permitida muito pela decisão de não atuar mais em uma 

empresa, nos moldes tradicionais do capitalismo.  

 A carga de estereotipia presente na narrativa pode ser detectada em vários elementos. A 

própria figura da artesã, como veremos depois pela análise da imagem, demonstra isso. É uma pessoa 

de visual despojado, que usa um tipo de vestimenta mais relaxado e, segundo o estereótipo, 

pertinente ao tipo de trabalho escolhido.  

 Katia também é apresentada como um ‘exemplo de felicidade’. A narrativa ainda reforça a 

escolha de um modelo alternativo de vida. Fica evidente a presença do estereótipo do artífice. Uma 

pessoa que escolhe sair do padrão de vida capitalista. Assim, encontrou sua realização profissional, 

conforme destacado no texto.  
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 A necessidade de ser criativo é outro traço de estereotipia. Para realizar uma atividade 

artesanal, é fundamental ser criativo. Aqui, evidencia-se a aproximação com a atividade artística e 

características valorizadas socialmente. O artista é, antes de tudo, um criativo. 

 No caso analisado, a unidade textual (foco do discurso) encontra-se na realização 

profissional e no trabalho feito com amor e visto como uma obra de arte. Ao narrar a história de 

Katia, esses elementos são constantemente reforçados. Estão presentes em palavras como 

‘realização’, ‘criatividade’ e ‘criações’.  

 As imagens que acompanham o texto também nos dão elementos para nossa análise. Dessa 

forma, escolhemos a sequência a seguir para complementar. 

 

Figura 2 – Katia Alfenas 

 
Fonte: Blog Elo 7, 2015 

 

 Na primeira montagem (Figura 2), nos chama a atenção a presença de cores e a escolha do 

texto: “Mais amor por favor”, presente em uma das criações da artesã. A nosso ver, novamente temos 

uma mensagem não dita: aqui, no caso, é a combinação da mensagem que prega o amor com o fazer 

artístico. Há uma relação entre a presença do amor e o trabalho desenvolvido pela criadora. Amor no 

mundo, nas relações entre as pessoas e, claro, na arte desenvolvida por Katia. O sorriso estampado no 

rosto ajuda a compor a imagem de felicidade. Trabalhar com prazer, fazendo o que se gosta é 
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sinônimo de criatividade e alegria. A frase “Quadrinhos para alegrar”, presente em uma imagem 

sequencial (Figura 3), reforça esse item.  

 

Figura 3 – Quadrinhos para alegrar 

 
Fonte: Blog Elo 7, 2015 

 

 A criatividade do fazer artístico se encontra igualmente representada pela palavra 

‘variedade’, encontrada em outra frase de destaque de imagem (Figura 4). Aqui, outro implícito 

interessante. Existe variedade e unicidade. Cada criação é única – o que difere o artesanal da 

produção industrial. E eis aqui um jogo de persuasão, que preza pela valorização da peça produzida. 

Uma peça com características únicas, que carrega toda a unicidade de uma obra de arte. 
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Figura 4 – Diversas técnicas e variedade 

 
Fonte: Blog Elo 7, 2015 

 

 A análise empreendida ratifica a espetacularização da narrativa pessoal, conforme nos 

apresenta Sibilia (2008). As escolhas pessoais da artesã são narradas com dosadas cargas de emoção. 

Felicidade e liberdade são algumas das características valorizadas no trabalho de Katia – 

notadamente, uma glamourização da atividade artesanal. Conforme coloca Orlandi (2013), traços de 

sofrimento e frustrações são esmaecidos e relacionados ao passado, deixando emergir a alegria pela 

escolha profissional.  

 

4.2.2 Michelle e Hugo Leal e Lívia Simões 

 

Nosso trabalho criativo é disseminar arte 
 
Olá! Sou a Michelle Leal e o Interage Studio. Nosso trabalho criativo surgiu com o objetivo de levar arte para 
a vida das pessoas, tanto por meio dos trabalhos produzidos a partir de nossa visão artística e inspiração, quanto 
através das necessidades e inspirações de nossos clientes e amigos. Esta mistura de ideias faz com que o Studio 
possa oferecer uma enorme diversidade em prestações de trabalhos e produtos criativos, partindo do 
princípio de que tudo pode interagir com arte. 
 
Quem somos 
Nossa equipe principal é formada por 3 pessoas: eu, Michelle Leal, responsável por desenvolvimento de projetos, 
relacionamento, criação e desenvolvimento de produtos/serviços, Hugo Leal,  que cuida da parte de web design, 
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graffiti, criação e desenvolvimento de produtos/serviços e Lívia Simões, responsável pelo marketing digital, fotos, 
edição de imagens/textos, parcerias de trabalhos e eventos. 
Nós 3 somos nascidos e criados em Santos, estamos em São Paulo desde 2010, agora na Rodovia Raposo 
Tavares, altura do KM 18. Muitos fatores nos levaram a este caminho. Eu e o Hugo somos irmãos e temos 
poucos anos de diferença, então sempre estivemos próximos. Ele faz graffiti desde a adolescência e eu sempre fui 
muito criativa, gostava de costurar, decorar etc. Quando viemos morar em São Paulo, arranjamos empregos 
diversos, mas nós simplesmente não nos encaixávamos nos papéis de funcionários, nem nas rotinas de trabalhos 
de jeito nenhum. Não era por falta de esforço ou competência, mas por falta de motivação mesmo, não 
amávamos o que fazíamos. 
O processo de trabalharmos com arte juntos foi acontecendo naturalmente a partir de 2010, partiu de um desejo 
em comum de se desenvolver através da própria criatividade e de se ”encontrar” profissional e pessoalmente. Em 
2013, decidimos largar os empregos e nos dedicarmos exclusivamente ao Interage Studio. No começo de 2014, 
em um destes encontros da vida, apareceu a Lívia, que já era nossa conhecida. Ela havia acabado a faculdade e 
estava buscando algo especial para se dedicar, pois também não se adaptou à outros trabalhos formais. 
 
O trabalho online 
Escolhemos o Elo7 pelo incentivo que existe em torno do trabalho artesanal, pelas facilidades que oferece aos 
profissionais no envio das peças e negociação com cliente. Gosto também do fato de podermos criar nossa própria 
identidade visual na loja online, de poder conectá-la com o Facebook e de poder trabalhar sob encomenda, já que 
gostamos de criar peças personalizadas, de acordo com os gostos pessoais de cada cliente. 
Outro evento recente que o Elo7 proporcionou foi a participação em um evento na Vila Madalena. Foi muito 
bom o convite para participarmos do Armazém da Cidade, aliás, este tipo de iniciativa é fantástica! Poder 
conhecer outros profissionais e mostrar nossos produtos, especialmente para nós, que não temos loja, foi demais. 
 
O espaço para criar 
Nosso Ateliê é um espaço muito gostoso e funcional. Não é aberto ao público, mas recebemos clientes com hora 
marcada. Contamos com uma oficina, para desenvolver a parte estrutural de algumas peças maiores e projetos 
de móveis, uma sala para reuniões e criação de peças artesanais mais delicadas, temos também um espaço aberto, 
onde desenvolvemos alguns projetos que envolvem plantas e flores. 
Não existem tantas empresas com uma proposta parecida com a nossa, para termos uma ideia mais objetiva 
sobre investimento e retorno do nosso negócio, além disto nós não contávamos com nenhum apoio financeiro e 
tínhamos poucos recursos próprios para investir. 
 
Dia após dia 
Acredito que o maior desafio quando começamos, foi conseguir ter perseverança. Passamos por muitos momentos 
em que a nossa confiança foi abalada totalmente, muitas portas fechadas, dificuldades financeiras, tivemos que 
reavaliar as ideias várias vezes até acertar e manter sempre o comprometimento com os nossos objetivos. Hoje 
posso dizer que estamos começando a encontrar nosso caminho e que, com certeza, estamos muito mais fortes. 
Depende da peça/serviço. Nossa preferência é realizar 100% o processo criativo das nossas peças e pinturas. Mas 
trabalhamos em parceria com outros profissionais que podem estar envolvidos de diversas formas. Realizamos 
customizações em peças prontas (novas ou usadas), além de oferecermos a possibilidade de criar desenhos 
(autorais ou sob encomenda) para aplicar através de adesivos, impressões em MDF, acrílico e tecidos, nestes 
casos, terceirizamos os produtos e a mão de obra. 
 
Processo criativo 
Todo processo criativo é sensacional e gratificante, mas sem dúvida a satisfação que sentimos ao entregar uma 
peça ou um projeto é sem igual, porque este é o momento em que nosso trabalho faz sentido. Quando o que 
criamos com tanta dedicação vai passar a fazer parte da vida de outras pessoas, leva junto um pouco de nós 
mesmos e essa troca é o que nos motiva. 
Temos um carinho especial pela linha Eco, que foi criada para expressar toda nossa gratidão pela vida e para 
incentivar o cuidado com o meio em que vivemos, tentando criar a mesma harmonia que vemos na natureza, 
onde tudo é transformado e reaproveitado. 
 
De liberdade e de responsabilidade, na mesma medida. 
Quando se decide trilhar um caminho fora da zona de conforto e correr riscos, tudo está relacionado ao nosso 
próprio esforço e merecimento. Nossas expectativas estão de acordo com este pensamento, quanto mais foco e 
dedicação tivermos, maiores serão o nosso crescimento e evolução. 
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Foi curioso perceber que muitas vezes é mesmo necessário a gente se perder, para se encontrar de verdade. Mais 
curioso ainda foi me ”encontrar” onde eu sempre estive. 
Tudo que eu faço hoje, é desenvolver as minhas próprias vocações ao lado de pessoas que estavam próximas a 
mim, parece simples, mas foram necessárias muitas frustrações e desapegos para que eu entendesse isso. O 
trabalho deve ser um complemento do nosso ser, algo que sai de nós para os outros, não apenas pela recompensa 
financeira, mas pela troca verdadeira de experiências e aptidões. 
Hoje, mesmo que a minha dedicação e as minhas dificuldades sejam muito maiores do que quando eu tinha um 
emprego, sou uma pessoa realizada, porque eu AMO o que faço e esta é a minha grande recompensa. 
Vem conhecer nossa loja? 
 
Disponível em: <http://blog.elo7.com.br/?s=Nosso+trabalho+criativo+%C3%A9+disseminar+arte>. 
Acesso em: julho 2015. 

 

Figura 5 - Michelle e Hugo Leal e Lívia Simões 

 
Fonte: Blog Elo 7, 2015 

 

 O Interage Studio é formado por três artesãos: Michelle Leal é “responsável por 

desenvolvimento de projetos, relacionamento, criação e desenvolvimento de produtos/serviços”. Já 

Hugo Leal, é responsável pelo “web design, graffiti, criação e desenvolvimento de produtos/serviços” 

e Lívia Simões cuida do “marketing digital, fotos, edição de imagens/textos, parcerias de trabalhos e 

eventos”. Eles são de Santos mas vivem hoje próximo de São Paulo: mais especificamente na região 

do quilômetro 18 da rodovia Raposo Tavares. 

 O papel do narrador é desempenhado por Michelle Leal. Descobrimos quando ela 

apresenta Hugo como seu irmão – eis aqui um pacto estabelecido com o leitor, conforme nos 



 

 

 

53 

mostrou Lejeunne (2008). Pelos indícios, o narrador vai construindo sua identidade e o leitor, 

percebendo quem é que exerce esse papel. Afinal, ao relacionar o mesmo sobrenome, o leitor percebe 

que é ela quem conta a história. 

 Embora fale da trajetória dos três artesãos, o foco narrativo nesse caso é a criação do 

Interage Studio.  A criatividade das pessoas é destacada, mas sempre no contexto de ser um elemento 

de união para o surgimento da empresa e da ligação dos três por um objetivo comum e para o 

exercício do criar. A liberdade de atuação surge como outro ponto enfatizado:  

 
(o desenvolvimento do estúdio ) partiu de um desejo em comum de se desenvolver através 
da própria criatividade e de se ”encontrar” profissional e pessoalmente. Em 2013, 
decidimos largar os empregos e nos dedicarmos exclusivamente ao Interage Studio. No 
começo de 2014, em um destes encontros da vida, apareceu a Lívia, que já era nossa 
conhecida. Ela havia acabado a faculdade e estava buscando algo especial para se dedicar, 
pois também não se adaptou à outros trabalhos formais. 
 

 O enredo está focado no diferencial da empresa e na liberdade que os criadores têm para 

exercer o trabalho. Da mesma forma, exalta a realização que eles têm na entrega dos trabalhos para os 

clientes, relacionando essa alegria com a possibilidade da criação feita passar a fazer parte da história 

de outra pessoa: “Quando o que criamos com tanta dedicação vai passar a fazer parte da vida de 

outras pessoas, leva junto um pouco de nós mesmos e essa troca é o que nos motiva”. A 

responsabilidade é um item que aparece nessa narrativa.  

 Em relação à escolha lexical, notamos a predominância das palavras criatividade, artístico, 

inspiração, arte, liberdade. Pudemos notar, assim, a relação presente na narrativa entre a atividade 

artesanal e a criatividade e o fazer artístico. O exercício de um trabalho que valoriza a liberdade é 

outro elemento que pudemos perceber pela escolha lexical. 

 O trabalho em equipe e a união de um interesse em comum aparece como foco na História 

1, inclusive destacado também na imagem (Figura 5). Como elemento da História 1, encontramos a 

valorização do site Elo 7, uma proposta que respeita essa forma de se trabalhar o artesanato, mas 

tirando proveito das vantagens do universo digital: “Gosto também do fato de podermos criar nossa 

própria identidade visual na loja online, de poder conectá-la com o Facebook e de poder trabalhar 

sob encomenda, já que gostamos de criar peças personalizadas, de acordo com os gostos pessoais de 

cada cliente”. A mensagem fria (de fácil entendimento) está presente, principalmente na forma como 

constrói as informações. Conta quem são os artesãos, depois fala sobre local de origem deles e relação 

entre os três, indo finalmente falar sobre o trabalho em conjunto e o processo de criação. Na imagem, 

há a estereótipo da felicidade – os três aparecem sorrindo. Podemos, dessa forma, associar a atividade 

artesã a uma vida alegre e de satisfação. 
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Figura 6 -  Persistência e originalidade 

 
Fonte: Blog Elo 7, 2015 

 

 A estratégia de publicização (CASAQUI, 2011) da narrativa está presente neste 

depoimento. Ainda segundo este autor, verificamos uma fetichização da atividade artesanal, com 

ênfase para a criatividade. Outro destaque que relacionamos a um processo de fetichização da 

mercadoria está relacionado à carga pessoal dada ao produto. Para esses criadores, a peça artesanal 

carrega um pouco da história deles, que é transmitida ao comprador. É como se a história do produto 

que se elabora tivesse um valor que não se mensura, aqui, outra estratégia de aproximação com a obra 

de arte.  

 

4.2.3 Fulvia Dulner 

 

A cerâmica e o contato com os 4 elementos 
 
A cerâmica e o contato com os 4 elementos: terra, ar, fogo e água. Sim, são necessários estes quatro elementos 
da natureza para que o barro vire cerâmica, e a Fulvia, da loja Fulvia Dunner Cerâmica conta hoje para o Blog 
do Elo7 como foi a descoberta da paixão pelo ceramismo. Confira! 
“Meu nome é Fulvia Dünner, sou ceramista, crio e produzo peças em cerâmica de alta temperatura, que 
podem ser utilitárias, decorativas e joias em cerâmica com prata. Nasci em São Paulo, onde moro e em 1997 
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resolvi me aventurar no mundo da cerâmica, pois sempre fui fascinada por todo o tipo de Arte e desde pequena já 
brincava de fazer casinhas de boneca com barro. Hoje sou a criativa da loja Fulvia Dunner Cerâmica“ 
“Iniciei um curso de cerâmica artística de alta temperatura e me apaixonei pela cerâmica, pois manusear o barro 
é entrar em contato com elementos vivos da natureza (terra, água, fogo e ar)  e poder através deles, concretizar 
uma ideia e criar uma forma única. A partir daí faço cursos frequentemente para que eu possa aprimorar cada 
vez mais as técnicas e o processo criativo.” 
 
A profissionalização 
“Em 2000, senti que era o momento para montar meu próprio atelier. Buscava um espaço onde poderia criar 
minhas peças com maior autonomia. Ele começou pequeno, somente com um forno e um torno e vários utensílios, 
inclusive de cozinha, que utilizava para fazer texturas na cerâmica. Foi um caminho longo e maravilhoso.” 
“Aos poucos, com o número de pedidos crescendo, aumentei a minha estrutura, já com 2 fornos, e hoje produzo 
em uma escala maior, inclusive para empresas, além de atender as encomendas da minha loja no Elo7.  No 
mesmo local onde tenho meu atelier, há profissionais de outras áreas, e no dia a dia, podemos partilhar nossas 
experiências e conhecimentos.” 
“São muitas expectativas, surpresas e é necessário muita dedicação, compromisso e paciência, pois o barro está 
sempre em movimento e transformação, independente de nossa vontade e é isso que é incrível na arte da 
cerâmica.” 
 
 A “receita do bolo” 
“Cada etapa na confecção de uma peça deve ser cuidadosa, pois ela depende da ação do ar e do fogo na queima. 
Trabalho com técnicas de modelagem, rolinhos e moldes e utilizo em meus trabalhos massa cerâmica, barro 
líquido, (barbotina) e esmaltes para alta temperatura. As peças são confeccionadas em argila (barro), que após 
a 1ª queima (900ª), se transformam em cerâmica. São então esmaltadas e queimadas novamente, a uma 
temperatura, entre 1200º e 1300º. Crio e produzo peças utilitárias, decorativas e joias em cerâmica com prata, 
como também desenvolvo projetos cerâmicos personalizados. Gosto de sempre criar peças novas, e as joias me 
inspiram muito.” 
 
 Pedido curioso! 
“Lembro-me de um pedido em especial, que era fazer um coelho grande, para ficar em um jardim (“Coelho de 
Jardim”). Não era o tipo de peça que costumava fazer e nem meu estilo de trabalho, mas como um bom desafio, 
resolvi aceitar. Queria fazer um coelho estilizado, mas não sabia se a cliente iria gostar. Passei muitas horas no 
atelier e não chegava à forma que eu queria. Quando de repente passou um gato no quintal e tive a ideia de usar 
a figura do gato como referência e inspiração e deu certo, ela adorou e encomendou mais um coelho, e lá fui eu 
atrás de mais um gato!” 
“Hoje me dedico completamente à cerâmica artística e à minha loja. Ela me preenche como minha arte e meu 
trabalho. Aproveite para conhecer a Fulvia Dunner Cerâmica, será um prazer receber sua visita por lá!” 
 
Disponível em: <http://blog.elo7.com.br/?s=Nosso+trabalho+criativo+%C3%A9+disseminar+arte>. 
Acesso em: julho 2015. 

 

 Na narrativa de Fulvia, percebemos um diferencial interessante relacionado ao trabalho. 

Silvia aborda a “paixão pelo ceramismo”, mas relaciona a necessidade do profissionalismo na 

produção, inclusive por conta de maior demanda. A interação com outros criadores é destacada. 

Nesse elemento, percebemos a importância da interação para a troca de experiência e para o 

“processo criativo”.  

Aos poucos, com o número de pedidos crescendo, aumentei a minha estrutura, já com 2 
fornos, e hoje produzo em uma escala maior, inclusive para empresas, além de atender as 
encomendas da minha loja no Elo7. No mesmo local onde tenho meu atelier, há 
profissionais de outras áreas, e no dia a dia, podemos partilhar nossas experiências e 
conhecimentos. 
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O processo criativo está relacionado com algo que se aperfeiçoa: “(...) faço cursos 

frequentemente para que eu possa aprimorar cada vez mais as técnicas e o processo criativo”. Dessa 

forma, o fazer artístico possui um interdiscurso – todo talento precisa de prática para ser 

aperfeiçoado. Ou seja, como se diz popularmente, a prática faz a perfeição.  

 

Figura 7 – Fulvia Dulner 

 
Fonte: Blog Elo 7, 2015 

 

 No caso desse relato, notamos presença da intertextualidade no intertítulo “A ‘receita do 

bolo’”. Comumente, essa expressão é utilizada fazendo referência a um padrão de execução que, se 

seguido de acordo com o recomendado, resulta em algo de qualidade. 

 No depoimento de Fulvia, verificamos uma estratégia narrativa com objetivo de valorizar o 

aprimoramento. Se há unicidade na criação, também existe cuidado para que sempre se busque fazer 

o melhor, atuando de acordo com um padrão – algo curiosamente bastante enfatizado no processo 

industrial. O contraponto a esse discurso vem com a criatividade, apontada como um elemento que 

valoriza o fazer artesanal, aproximando-o da arte.  

 Há uma rede semântica relacionando cerâmica-barro-elementos da natureza, ambientando 

o texto e apresentando as informações de maneira atrativa e de forma que uma palavra remeta a 

outra. Assim, todo o processo de confecção da peça artística vai se desenvolvendo de modo 

associativo – terra, fogo e ar são elementos da natureza mas também, referência ao processo de 

elaboração da peça: primeiro ela vem da argila (terra), depois é manuseada e vai ao forno (fogo) e 

precisa resfriar para secar (ar). 
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4.2.4 Francisco e Sandra 

 

Criatividade com raízes brasileiras 
 
Somos Francisco e Sandra, de São Paulo, capital, porém residimos desde 2008, em João Pessoa-PB. 
A Babel das Artes nasceu em agosto de 2008, logo ao mudarmos de São Paulo para a Paraíba em busca de uma 
vida menos acelerada. A primeira coisa que fizemos na abertura da loja no Mercado de Artesanato em João 
Pessoa foi criar um blog. Por meio dele, geramos demanda de outras regiões por nossos produtos e, assim, surgiu a 
necessidade de abrir uma loja virtual. Optamos pelo Elo7  porque tinha foco no artesanato além das facilidades 
de uso. 
 
 
Pé na criação 
Sempre trabalhamos no setor de Economia Criativa – ambos fomos designers gráficos em São Paulo por mais de 
duas décadas. Também sou artista plástico e Sandra já prestava serviços em Marketing e Comunicação. O que 
fizemos foi unir o gosto pela arte e experiência estética para garimpar tesouros do artesanato brasileiro, 
promovendo a fruição dentro da cadeia produtiva. 
 
A inspiração para a marca 
O nome Babel das Artes sugere a variedade de técnicas, além de lembrar que todos os produtos têm uma origem 
e história bacana. Seja pela técnica ou pelos artesãos envolvidos. Para destacar alguma técnica, citamos a renda 
renascença. Um vestido, por exemplo, pode levar até 6 meses para ficar pronto, envolvendo até 5 rendeiras. É um 
trabalho artesanal fino, que exige talento, técnica e bastante empenho já que é feito apenas a partir de linha e 
agulha. Ponto a ponto à mão. 
Hoje o ateliê de pintura é em casa. Já as peças artesanais são de mestres ou de cooperativa de artesãos, a maioria 
do Nordeste, mas temos também peças de outras regiões do Brasil. Há também casos de bolsas prontas que são 
customizadas. Como não costuramos, estas peças são solicitadas aos ateliês. 
Entre os produtos marcantes, também estão as flores de escamas de peixe que compõem objetos de decoração e 
bijuterias. As pétalas são coladas uma a uma à mão. Isso exige muito tempo e capricho dedicados à cada flor. Em 
alguns produtos também há couro de peixe, que seriam descartados mas que são curtidos. 
 
 As dificuldades do negócio criativo 
Encontramos vários desafios: da composição de preços a compromisso e pontualidade dos fornecedores.  O 
principal desafio foi atender a demanda porque muitas pessoas querem a mesma peça, no entanto, não há 
padrão no artesanato. Falando sobre a realização de ser autônomo nessa área, tem seus dois lados: a satisfação 
de ter o próprio negócio é realmente o lado bom, sobretudo porque ganhamos o Prêmio Top Blog em 2009 e 
agora, somos finalistas do Prêmio Brasil Criativo, do Ministério da Cultura.  
Além desses, fomos convidados em 2012 para fazer um desfile de moda artesanal na região dos Jardins, em São 
Paulo, pelo Ecochic Day. A produção envolveu 10 criadores e 10 looks. A repercussão na mídia foi bem 
interessante com matérias destacando estas criações. No entanto, como ponto negativo, ressaltamos como é difícil 
gerir porque os conhecimentos de gestão muitas vezes não se adequam ao negócio do artesanato, que envolvem, 
no nosso caso peças únicas, exclusivas e com preços diferentes para cada peça. 
Agora que a marca já é conhecida para você… Que tal visitar a loja e ver mais produtos? Clique aqui. 
Agradecemos a sua atenção e esperamos que também se encante! 
 
Disponível em: <http://blog.elo7.com.br/gente-que-inspira/entrevistas/criatividade-com-raizes-
brasileiras.html>. Acesso em: julho 2015. 

 

 A existência de uma narrativa na própria criação (Texto Cada peça carrega uma história, na 

Figura 8) é algo que chama atenção no depoimento de Francisco, em um discurso direto (narrador fala 

com sua própria voz). Verificamos a presença de um estereótipo que propõe uma aproximação entre o 

produto e seu criador. É como se no trabalho artesanal, um produto viesse necessariamente 

impregnado de histórias. Há, dessa forma, uma idealização da artesania, trazendo ainda toda uma aura 
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de sensibilidade que é inexistente na produção em série. Aqui, podemos verificar claramente uma 

estratégia de resgate da aura no fazer artesanal.  

 

Figura 8 – Cada peça carrega uma história 

 
Fonte: Blog Elo 7, 2015 

 

 Embora a porta de entrada para o texto seja a mudança do casal de São Paulo para a Paraíba, 

o enredo desse depoimento está em três pontos: o primeiro está centrado nas dificuldades de se 

realizar um trabalho artesanal, cumprindo com prazos, mas dependendo de fornecedores, bem como 

os desafios de estrutura de um negócio que produz peças únicas e com preços distintos. Já o segundo 

ponto é justamente o sucesso conquistado pela dupla, que recebeu premiações. “(...) ganhamos o 

Prêmio Top Blog em 2009 e agora, somos finalistas do Prêmio Brasil Criativo, do Ministério da 

Cultura”, explica o narrador. O terceiro é a valorização do artesanato brasileiro. A questão da 

brasilidade é bastante citada no texto, inclusive quando retrata que o negócio do casal é feito por 

meio de uma cadeia produtiva, com apoio de outros artesãos. Negócio criativo é a expressão utilizada 

não só por Francisco nessa narrativa, mas por vários veículos de comunicação e especialistas nesse 

segmento, o que reforça a qualidade criativa da atividade artesanal.  

 Interessante também é o fato de Francisco, que desempenha o papel de narrador, utilizar a 

expressão fruição, em uma alusão ao artesanato como obra artística. “O que fizemos foi unir o gosto 

pela arte e experiência estética para garimpar tesouros do artesanato brasileiro, promovendo a fruição 

dentro da cadeia produtiva.” 
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 Na narrativa desse casal, enxergamos o simulacro da realidade. Toda a história é 

romancizada e a própria narrativa cria um efeito de realidade. Mas um efeito, conforme verificamos 

em Baudrillard (1991), representado. Tal representação atua de acordo com a estratégia de 

publicização do trabalho artesanal. Há expressões como experiência estética e fruição: novamente, 

termos relacionados ao universo das artes são transpostos para o cenário artesanal. A história 1 

(principal) é a trajetória deles e a história 2 revela-se nas dificuldades encontradas para se levar 

adiante um negócio artesanal no Brasil. 

 

4.2.5  Renata Gonçalves 

 

Tênis personalizados com muita arte! 
 
Você já deve ter visto por aí os tênis personalizados que trazem um pouco de arte aos pés, certo? A paulistana 
Renata Gonçalves, criativa da loja Pé com Arte é especialista quando o assunto é obra de arte para calçar. 
Conheça um pouco da história dela e encante-se pelos tênis únicos que ela cria! 
“Olá! Eu sou a Renata, designer formada em programação visual. Fui sócia de uma agência de comunicação por 
15 anos, onde fazia direção de arte e direção de criação e sempre fui aficionada por trabalhos manuais. Quando 
tive meu filho há quatro anos  resolvi mudar de rumo e transformar minha habilidade manual em profissão. 
Iniciei um projeto de mosaicos em papel, mas foi com a customização de tênis que a virada realmente aconteceu. 
Conhecia o Elo7 como compradora e sempre achei a plataforma interessante. Quando resolvi transformar a 
customização de tênis em negócio e criei a Pé Com Arte, montar a loja online no Elo7 foi um caminho natural.” 
 
O início 
“O primeiro tênis que eu pintei foi pra mim e logo fez sucesso entre as amigas. Em pouco tempo eu comecei a 
receber encomendas e veio a ideia de formalizar o negócio. Hoje eu trabalho em casa. Não preciso de muito 
espaço para desenvolver o meu trabalho, o que me dá bastante flexibilidade. O meu tipo de trabalho permite 
bastante flexibilidade quanto ao espaço físico, então posso dizer que meu ambiente de trabalho anda comigo. 
Sempre tenho canetas e um par de na bolsa, onde eu estiver posso pegar o tênis e trabalhar um pouco. Eu 
trabalho no clube, no parque olhando meu filho brincar, em qualquer lugar que tenha fila de espera…” 
“Sou muito apaixonada pelo meu trabalho, o meu favorito sempre é a criação mais nova. Mas acho que nesse 
momento estou curtindo muito o modelo Melancia. Eu gosto especialmente da reação que ele causa nas pessoas; é 
um produto bem humorado que causa uma reação muito positiva em quem vê. 
É  muito especial poder aplicar minha arte em tênis que vão fazer parte da vida das pessoas. Gosto especialmente 
quando os clientes me pedem para desenhar no tênis as coisas que eles gostam. Tem desenhos que eu fiz e nunca 
repeti, pois foram pensados para um pedido em particular. Gosto de pensar que cada um dos meus clientes tem 
uma peça única, pois mesmo nos desenhos mais vendidos é impossível as peças serem absolutamente idênticas – o 
trabalho é totalmente manual.” 
“A Pé Com Arte tem pouco mais de um ano e meio e o crescimento nesse período já superou todas as minhas 
expectativas. Acho que meu negócio ainda pode ganhar mais algum volume, mas não tenho planos de crescer em 
volume a ponto de não conseguir executar pessoalmente todas as peças. Eu enxergo um futuro onde as peças 
sejam cada vez mais exclusivas e tenham cada vez mais a cara de cada cliente, como peças verdadeiramente 
únicas. Eu vendo obras de arte para calçar!” 
 
Encomendas curiosas  
“Acho que as encomendas mais curiosas surgem das paixões dos clientes. O primeiro Melancia, por exemplo, foi 
solicitação de uma cliente que queria presentear uma tia que adorava melancias, o design acabou virando um 
grande sucesso. 
Outro projeto que foi bem divertido foi o tênis de queijo. O cliente é um mineiro que gosta tanto de queijo que 
transformou isso em negócio e criou uma empresa que distribui os produtos de minas para o Brasil todo. Um dia 
estávamos conversando e ele me falou “você precisa fazer pra mim um tênis de queijo”. Demos muita risada, mas 
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eu levei o projeto a sério e o tênis ganhou até o logotipo da empresa dele. É um daqueles projetos realmente 
únicos.” 
Curtiu a história da Renata? Aproveite para conhecer também um pouco mais da Pé com Arte e encante-se com 
suas criações exclusivas! 
 
Disponível em: <http://blog.elo7.com.br/gente-que-inspira/entrevistas/criatividade-com-raizes-
brasileiras.html>. Acesso em: julho 2015. 

 

Figura 9 – Renata  Gonçalves 

 
Fonte: Blog Elo 7, 2015 

 

 Obra de arte para calçar. Assim é retratado o produto desenvolvido por Renata Gonçalves. 

Ela é designer de tênis, criando modelos que são feitos para divertir e homenagear verdadeiras 

paixões das pessoas que utilizaram o calçado. Em sua narrativa, ela declara: “Eu vendo obra de arte 

para calçar!”. A unicidade de cada peça é destacada na fala da artesã, que revela preocupação em 

cuidar pessoalmente de cada criação. Dessa forma, a narrativa de Renata valoriza a exclusividade dos 

modelos que elabora.  

 A imagem, assim como nas outas narrativas, funciona como elemento de persuasão, 

chamando a atenção pelo colorido das criações. O modelo “melancia”, citado pela artesã, é um dos 

apresentados em imagem.  

 Na história 1, o destaque é justamente para a singularidade da criação de Renata. Já como 

pano de fundo, na história 2, encontramos a possibilidade da artesã exercer uma atividade que pode 

ser realizada em vários lugares. Aqui, a liberdade é ponto de destaque e de desejo para quem 

acompanha a narrativa. Mais do que desejar os produtos elaborados pelos artesãos, a narrativa é uma 

persuasão para um tipo de trabalho que valoriza a liberdade de horário e local. Em uma sociedade em 

que estamos cada vez mais atribulados e sem tempo, inclusive para aproveitar o contato com nossas 
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famílias, a narrativa de Renata se torna um convite para uma mudança no estilo de vida. É 

interessante notar que muitas das narrativas encontradas no blog reforçam esse elemento, em uma 

espécie de convite implícito para os leitores se tornarem, também, artesãos e donos de sua própria 

rotina. Encontramos a presença da mensagem fria também, pois a história é de fácil compreensão. A 

própria construção da temática demonstra isso: primeiro, o texto traz resumidamente informações 

sobre o produto desenvolvido, na sequência, aborda a trajetória da artista para depois, contar uma 

história relacionada ao trabalho. 

 O processo de publicização atua no convencimento e também na conquista de novos 

adeptos para esse estilo de vida, que valoriza a liberdade e a possibilidade de se ter mais tempo 

disponível. Verificamos, assim, uma estetização do cotidiano (Rocha, 2012), em que o estilo de vida é 

idealizado. Ser artista é ser livre, algo almejado por muitos. 

 

4.2.6 Elisa Zuigeber Bassan Urso 

 

Lojista em destaque: Elisa, da Oficina de Arte Lizu 
 
Muito prazer! Eu sou a Elisa Zuigeber Bassan Urso, criativa da Oficina de Arte Lizu. Sou da Vila Formosa, São 
Paulo. 
Sempre fui louca por lembrancinhas de festas!  Minha veia “arteira” também sempre andou comigo. Adoro tinta, 
pincel, colocar a mão na massa. Segundo meus pais eu sou a artista da família! 
Por ter essa veia artística, quando o assunto era festa de família, a responsabilidade ficava toda comigo. 
Lembrancinha de casamento e maternidade, convite de aniversário… eu sempre acabava criando de uma 
maneira muito caprichada, mas totalmente caseira. Irmã, sobrinhos, afilhadas e claro meu filho foram alguns 
dos meus clientes antes mesmo de eu pensar em ter um negócio. 
Minha formação é em design gráfico, sempre trabalhei em editora, editando revistas em vários segmentos como: 
decoração, construção e culinária. Assim, além da vocação para artes, sempre tive facilidade em programas 
gráficos. 
 
Uma porta que se fecha. Uma janela que se abre! 
Em 2009 fiquei desempregada e meus amigos e familiares começaram a incentivar para que eu abrisse uma loja 
no Elo7 e criasse uma linha de lembrancinhas e convites. E foi o que fiz, sem pretensão alguma e depois disso 
nunca mais parei. 
Uni o scrapbook com o scrapdigital e criamos uma linha de mimos para várias ocasiões. Fomos a primeira loja 
no Elo7 a colocar aromatizadores de ambiente como lembrancinhas. 
Nossos principais produtos são os aromatizadores, hidratantes, sabonetes, baleiros personalizados, sempre 
atendendo ao desejo da clientela. 
Abrindo nosso leque de serviços, em 2012 lançamos nossa linha em festas provençais e foi o maior sucesso. Cada 
festa tem mais de 100 itens personalizados todos manualmente. São vários detalhes que encantam nossos 
clientes. 
 
E a família vai junto. 
Ronaldo, meu marido também se juntou à Lizu e hoje nossa loja é nossa única fonte de renda. 
A parte mais cansativa é conciliar o trabalho e família. Como meu marido está 100% envolvido fica difícil 
dividir o tempo de trabalho e o de descanso. Tenho um filho – Pedro de sete anos – que também dá uma 
mãozinha algumas vezes! 
Como todo o começo é difícil atravessar as barreiras e inseguranças que os compradores tem em fazer suas 
compras pela internet, mas no decorrer dos anos nossa loja se tornou sinônimo de segurança e bom gosto! ;) 
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Os queridinhos. 
Adoro os kits de maternidade que faço! Decoração de festas também é o máximo. São muitos detalhes envolvidos. 
Laços, recortes de papéis, impressos, scrap… É incrível ver o olhar de supresa e felicidade dos clientes ao ver o 
resultado final. <3 
 
Vender e… comprar! 
Adoro comprar no Elo7. Amo comprar bijuteria, roupas de cachorro. Sou fã do Ateliê da Lu e da Tia Mi 
Scrapbooking Design. 
 
Lizu? 
Poucos sabem mais Lizu é o jeito carinhoso que meu pai me chama. São parte do meu primeiro e meu 
sobrenome. 
Espero que tenham gostado da minha história e aproveito para convidá-los a visitarem minha loja. 
Um grande abraço! 
 
Disponível em: <http://blog.elo7.com.br/gente-que-inspira/entrevistas/lojista-em-destaque-elisa-da-
oficina-de-arte-lizu.html >. Acesso em: julho 2015. 

 

Figura 10 – É incrível ver o olhar de surpresa 

 
Fonte: Blog Elo 7, 2015 

 

 Artista e arteira. Assim se define Elisa em sua narrativa. A brincadeira de palavras e a ênfase 

para o fato de ser a criadora da família são as portas de entrada para esse texto. No relato da artesã, há 
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um implícito que reforça a possibilidade da veia artística despontar de atividades familiares. Assim, o 

consumo se dá primeiro na instância familiar, para depois se estabelecer como um negócio 

estruturado. 

 
Por ter essa veia artística, quando o assunto era festa de família, a responsabilidade ficava 
toda comigo. Lembrancinha de casamento e maternidade, convite de aniversário… eu 
sempre acabava criando de uma maneira muito caprichada, mas totalmente caseira. Irmã, 
sobrinhos, afilhadas e claro meu filho foram alguns dos meus clientes antes mesmo de eu 
pensar em ter um negócio. 
 

 Uma porta que se fecha. Uma janela que se abre! Esse é um dos títulos de um dos blocos de 

texto que compõem o depoimento de Elisa. Aqui, há uma clara referência a um ditado popular, que 

diz que Deus fecha uma porta e abre outra. Assim, Elisa conta que a perda do emprego em 2009 foi 

propulsora para a mudança de vida e a escolha do artesanato como trabalho. 

 O fato de Elisa ser a artista da família e ter parentes e amigos como primeiros clientes é foco 

da História 1. Já a História 2 apresenta a artesã também como consumidora de outros produtos 

artesanais comercializados pelo blog Elo7. Uma clara estratégia comercial, que, indiretamente, 

convida os leitores a visitarem trabalhos de outros artesãos. Afinal, se uma artista dá o aval para a 

criação de seus concorrentes, é um sinal claro que há produtos de qualidade, com atrativos diversos.  

 A engrenagem do consumo não é apenas consumir, mas estimular o consumo. Nessa 

narrativa, essa característica fica evidente, pois a criadora consome outros produtos do site. A 

necessidade de consumidores para os produtos aparece, ainda, quando a artesã conta que os 

primeiros compradores de seus produtos foram familiares. No entanto, o discurso é trabalhado para 

ser um convite implícito, feito por meio da própria história e experiência da narradora. O elemento  

testemunhal, vale recordar, é o da narrativa (neste e nos demais depoimentos), buscando convencer 

o leitor pelo uso da forma publicitária dionisíaca, com elementos da rede semântica do mundo das 

artes e estereótipos – artista/arteira –, reforçando que todos que atuam dessa forma têm em sua 

criação uma atividade prazerosa, quase uma brincadeira de criança.  

 

4.2.7 Tiago Domingues 

 

Lojista em destaque: Tiago, da Mafagafo 
 
Olá! Sou o Tiago e minha loja no Elo7 é a Mafagafo. Produzo brinquedos, instrumentos musicais infantis, 
desafios e outros artigos em madeira, proveniente de retalhos de marcenarias e madeiras certificadas. 
Cresci na cidade de Itu, interior de São Paulo, e desde pequeno gostava de desmontar coisas e fabricar meus 
próprios brinquedos. Martelava, serrava, amarrava, colava e me divertia muito com essa bagunça. Sempre fui 
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estimulado pela minha família a criar coisas, tanto que no meu aniversário de 9 anos, meu avô me deu uma 
furadeira de verdade! 
Não sou marceneiro formado, minha formação é de músico e professor de música, mas nunca deixei o hobby da 
marcenaria e, nas férias escolares, ajudava um marceneiro com quem aprendi técnicas valiosas sobre madeira. 
Na minha casa, fazia questão de produzir os móveis. 
O negócio dos brinquedos começou quando já casado e morando em Salto, resolvemos abrir uma loja de 
brinquedos educativos, pois minha esposa e eu trabalhávamos com crianças e sabemos da importância desse tipo 
de brinquedo na sua formação intelectual e social. De brincadeira, fui produzindo umas coisinhas pra vender 
também na loja e acabou dando tão certo que fechamos a loja e continuei com a minha produção, vendendo em 
feiras e também para lojas do ramo. 
Meu trabalho com música e com crianças me incentivou a desenvolver uma linha de instrumentos fora do 
convencional. Fazíamos oficinas de instrumentos com sucata e quando uma engenhoca funcionava legal, passava 
para a linha de instrumentos. 
A Mafagafo virou coisa séria quando em 2010, resolvi me dedicar exclusivamente à produção dos brinquedos. 
Criamos coragem e vimos que era possível cair de cabeça nessa brincadeira. Com mais tempo para me dedicar, a 
técnica foi aprimorada e novos produtos surgiram, a qualidade aumentou e os prazos de entrega diminuíram. 
Por enquanto ainda temos muita dificuldade quanto à programação de ganhos, pois a venda do brinquedo é 
sazonal e precisamos sempre buscar novos clientes e produtos. 
As feiras ajudam muito a superar a época em que os pedidos de lojas esfriam e é ótima opção de conhecer o 
cliente. O contato direto nos faz entender as expectativas e necessidades de cada público, além de ser um prazer 
imenso ver uma pessoa comprando um produto feito por você mesmo! 
Encontrar o lugar certo para vender também faz uma enorme diferença e nos faz perceber que existe público 
para qualquer produto, mesmo os menos comuns. O Elo7 é uma referência de bons produtos e um ponto de 
encontro de artesãos e apreciadores de artesanato. Fiquei imensamente feliz quando a minha filha me contou 
sobre um site que vendia artesanato e que qualquer artesão podia ter sua loja nele. Tem me ajudado muito, tanto 
nas vendas como na divulgação e também como selo de qualidade do meu produto. 
Sobre o meu local de trabalho, posso dizer que a minha oficina é ambulante, pois gradativamente vai crescendo e 
o espaço vai se tornando pequeno e apertado devido ao aumento da produção. O negócio começa de mansinho no 
quintal, e de repente, percebemos que tem coisas espalhadas pela casa toda! Hoje, depois de 4 mudanças, ocupo 
dois cômodos na casa da minha sogra e a oficina ficou mais organizada. Já está pequena de novo e estou 
estudando alugar um salão e arrumar um ajudante, pois os produtos são feitos exclusivamente por mim. Todas 
as etapas da produção: coleta de retalhos em marcenarias, seleção, corte, furação, lixamento, pintura, montagem, 
embalagem e venda. Ufa! O artesão tem dificuldade em delegar seu serviço, pois, para ele cada produto é uma 
arte única. 
Minha esposa me ajuda muito na parte da divulgação, atendimento nas feiras e na criação de novos produtos, 
pois, também é pedagoga e conhece como ninguém o universo infantil. 
Hoje tenho 34 anos e acredito que tenha encontrado o trabalho que mais me estimula e mais me desafia. É 
arriscado, mas é ótimo ter o próprio negócio. Espero um dia poder retribuir todo o apoio que tenho recebido da 
minha família, amigos e Elo7. 
Muito obrigado, um abraço e sejamos todos felizes! 
Tiago Mafagafo 
 
Disponível em: <http://blog.elo7.com.br/gente-que-inspira/entrevistas/lojista-em-destaque-tiago-da-
mafagafo.html>. Acesso em: julho 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

65 

Figura 11 - Tiago Domingues 

 
Fonte: Blog Elo 7, 2015 

 

 Marceneiro, músico e artesão. Esse é Tiago, criador que vive em Itu, no interior de São 

Paulo. Para ele, cada trabalho desenvolvido é uma “arte única”. Em seu relato, afirma: “produzo 

brinquedos, instrumentos musicais infantis, desafios e outros artigos em madeira, proveniente de 

retalhos de marcenarias e madeiras certificadas”.  

 Na narrativa de Tiago, o ambiente é elemento que contribui para a criação da história. Seu 

ateliê está presente na imagem e é reforçado pelo texto, criando um ambiente que leva o leitor a 

compartilhar com ele as sensações apresentadas. A arte, para Tiago, vai tomando espaço e ganhando 

cada vez mais lugares na casa. Até que esta fica pequena e é preciso encontrar um novo lugar: 

 
 O negócio começa de mansinho no quintal, e de repente, percebemos que tem coisas 
espalhadas pela casa toda! Hoje, depois de 4 mudanças, ocupo dois cômodos na casa da 
minha sogra e a oficina ficou mais organizada. Já está pequena de novo e estou estudando 
alugar um salão e arrumar um ajudante, pois os produtos são feitos exclusivamente por 
mim. 
  

 A imagem faz um contraponto interessante com o texto, pois revela organização no 

processo criativo. Tudo está milimetricamente organizado no espaço destinado para ser o ateliê do 

artista. Se o texto diz que “há coisas espalhada pela casa toda”, a imagem mostra organização. 

 A estetização do cotidiano fica evidente na narrativa, conforme reflexões de Rocha (2012). 

Até o ambiente de trabalho é apresentado como um elemento que propulsiona a criação. O caráter 

único do trabalho artesanal está igualmente presente, valorizando a obra e distanciando-a da criação 

em série. Notamos, ainda, na narrativa, a construção de um ambiente, uma aura para a criação. Aqui, 

percebe-se mais uma estratégia de publicização. Na história 1, verificamos a trajetória do artista até a 
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criação da Mafagafo, enquanto na história 2, o destaque parece-nos a criação artesanal em si, 

destacando dessa forma, o fazer artesanal e relacionando-o ao universo artístico. 

 

4.2.8 Mateus Andrade e Alessandra Marques 

 

Lojista em destaque: Mateus, da Ladoludens 
 
Olá! Sou Mateus Andrade, designer, ilustrador e crafter. Junto com minha esposa Alessandra Marques, que 
também é designer, montamos nossa loja Ladoludens. A gente se conheceu no curso de graduação em Desenho 
Industrial/Design e logo descobrimos afinidades, inclusive o amor pela arte. Nasci em Alagoas e Alê em 
Pernambuco, mas atualmente moramos em Aracaju, cidade que nos acolheu muito bem. 
 
Nosso negócio 
A decisão de montar um negócio próprio veio a partir do momento em que sentimos a necessidade de mudar o 
rumo da nossa carreira profissional e estilo de vida. Foi essa redescoberta de nós mesmos que levou à criação da 
marca, e ela continua sendo um instrumento para isso. Esperamos que cada uma de nossas criações carregue 
positividade, despertando o lado criativo, divertido e leve das pessoas. Por isso, o nome Ladoludens remete ao 
lado lúdico (ludens, no latim) que temos dentro de nós. 
A criação e desenvolvimento do conceito da marca, o logo, a primeira coleção, tudo levou cerca de dois anos de 
planejamento. Todo esse processo foi feito por nós, com base em nossa formação acadêmica e muita leitura de 
livros e sites. Sempre tivemos iniciativa para buscar as informações que precisamos. Alessandra, por exemplo, 
sendo responsável pela produção das peças, aprendeu a costurar com tutoriais de revistas especializadas. 
 
O desafio do dia a dia 
Ter um negócio próprio e em casa é muito vantajoso e, ao mesmo tempo, desafiante. Uma das dificuldades é 
justamente conciliar tantas funções importantes e separar o tempo dedicado ao trabalho sem se distrair com as 
tarefas domésticas, por exemplo. Além disso, quando se é seu próprio chefe, a responsabilidade é maior e é preciso 
aprender a se automotivar, tomar decisões e lidar com elas. 
Gosto de criar os personagens. É um momento que me traz muita satisfação. Todas as criações são especiais para 
mim, pois cada uma surgiu em um momento particular em nossa história. Dentre elas, aprecio muito o Albano 
Orelha, pelos aspectos estéticos, o Bartozito e suas cores que atraem curiosidade tanto de crianças quanto de 
adultos, e os Pingos do Coração, pela representação mais direta do amor. 
O destaque da marca, atualmente é a linha de toy art. São personagens com nome, personalidade e história. 
Costumo ser responsável por batizar os toys e fico feliz em perceber que os clientes se divertem com os nomes e dão 
até apelidos. Temos, por exemplo, Lila Pupila, Bartolomeo e Bartozito, Pimentélio Bravo entre outros. 
 
A dois 
Juntos, nós dois trabalhamos no processo criativo e produzimos conteúdo para o blog. As demais funções, 
conseguimos fazer uma boa divisão: fico com as ilustrações, a modelagem dos olhos-botões, estampa artesanal em 
tecido para alguns personagens, fotografias, a área administrativa do negócio, além de responder emails dos 
clientes, monitorar a loja online, o blog e as redes sociais. 
Já Alessandra, confecciona as peças de tecido, planeja o conteúdo em parte das redes sociais, organiza as 
encomendas nas caixas de transporte e leva aos Correios. Por enquanto, terceirizamos só a parte da impressão 
dos pôsteres e outros materiais gráficos, como os cartões de visita. 
 
Tudo em casa 
Montamos o ateliê num dos quartos da casa. Temos duas mesas, armário, prateleiras e, claro, a máquina de 
costura, nossa fiel companheira. Lá, fazemos as reuniões de pauta, desenhos, embalagem, produção das peças e 
tudo que é necessário. É a parte da casa que todos gostam, inclusive nossos amigos quando nos visitam sempre 
pedem para ver o ateliê. Normalmente, procuramos deixar sempre organizado, mas, em período de confecção do 
estoque, a bagunça chega ao nível máximo. 
Ladoludens é nosso trabalho principal. Como não temos filhos, conseguimos focar na loja. Fizemos um 
planejamento para investir no negócio utilizando recursos próprios até que se torne totalmente independente. É 
adorável quando temos a oportunidade de ver a reação positiva das pessoas, seja com um sorriso (quando 
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participamos de feiras, por exemplo), ou através do feedback dos clientes, que nos escrevem e mandam fotos. Isso 
nos ajuda a continuar o trabalho com otimismo e confiança. 
No Elo7, é possível encontrar trabalhos de gente muito talentosa. Gostamos, por exemplo, da proposta da Loja 
de Inspirações da Joana Ludwig, das cerâmicas do artista plástico Chico Sasek e das moringas da Fabiana da 
loja Design by Fabi. 
Conheça o universo Ladoludens! Será um prazer receber sua visita. Um abraço! :) 
 
Disponível em: <http://blog.elo7.com.br/gente-que-inspira/entrevistas/lojista-em-destaque-mateus-da-
ladoludens-2.html >. Acesso em: julho 2015. 

 

Figura 12 – Cada criação é especial 

 
Fonte: Blog Elo 7, 2015 

 A unicidade da obra é destaque na narrativa de Mateus e Alessandra. Eles têm como enredo 

principal a mudança de vida. Foi nesse ponto que o artesanato entrou na história de ambos. A relação 

da criação deles com a ludicidade acontece pelo nome. Ladoludens: “Esperamos que cada uma de 

nossas criações carregue positividade, despertando o lado criativo, divertido e leve das pessoas. Por 

isso, o nome Ladoludens remete ao lado lúdico (ludens, no latim) que temos dentro de nós”. O papel 

do narrador é desempenhado por Mateus.  

 Mas Mateus é o único que se atenta para o fato de que ser seu próprio chefe também exige 

maior responsabilidade e uma dose extra de motivação. No entanto, a felicidade do processo criativo 

parece compensar qualquer dificuldade. “Gosto de criar os personagens. É um momento que me traz 

muita satisfação. Todas as criações são especiais para mim, pois cada uma surgiu em um momento 

particular em nossa história.”  

 Se o foco da História 1 parece estar centrado nesses pontos, o da História 2 mostra ser a 
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alegria que se tem com o retorno dos clientes. Se todo artista precisa de plateia e aplauso, como se diz 

no senso comum, ou melhor, como se revela o estereótipo do artista, a narrativa de Mateus confirma 

isso.  

 O ato da criação e a felicidade por ser responsável integralmente por esse processo é 

destaque nesse discurso, que também valoriza a necessidade de se ter consumidores. A associação 

entre a história pessoal e o que se cria também é valorizada na narrativa, bem como o discurso de que 

cada obra é carregada por uma história – aqui, mais uma vez, a unicidade do artesanato e o paralelo à 

arte. Utilizando a Análise de Discurso de Linha Francesa (ADF), vislumbramos a existência de uma 

narrativa que enfatiza a união entre o casal, reforçando um discurso presente na sociedade – aquele 

que enfatiza a parceria, a harmonia e a cumplicidade entre os casais. É como se a felicidade plena 

acontecesse neste tipo de escolha: a do casal que encontra, inclusive no trabalho, o jeito de viver e 

ganhar o pão. Ao mesmo tempo, notamos o apagamento justamente da narrativa que revela 

dificuldades de ser um casal e trabalhar juntos 

 

4.2.9. Eline Fraga  

 

A psicanálise me ajudou a resgatar a arte 
 
Oie! Eu sou a Eline, mãe da Ana Letícia e da Ana Rafaela, apaixonada por bonecas e festas de casamento. Nasci 
no Rio de Janeiro, onde vivo até hoje, porque ele continua lindo! Na arte sou autodidata. Gosto de folhear 
revistas no jornaleiro, tenho alguns livros e assisto aulas na Internet pra descobrir novidades. 
Desde criança  o mundo craft me fascina.  Aprendi a bordar com minha mãe, a tricotar com minha tia, e a 
costurar com minha avó. Aos 12 anos, sob a supervisão de uma prima mais velha,  fiz meu primeiro vestido. Era 
listradinho de amarelo e branco, “simplesinho”. Ainda me lembro da alegria que senti quando vesti pela primeira 
vez… A partir daí, sempre inventava um trabalho artesanal para fazer, usando diversas técnicas e materiais. 
Quando não encontrava em revistas e livros como fazer algo, “eu mesma me ensinava”! Minhas filhas usaram 
enxoval bordado à mão e o quarto delas foi todo decorado por mim. Mas o curso da vida e a falta de tempo me 
afastaram da arte. Uma parte de mim foi mutilada, eu adoeci e nem sabia. Quando comecei a estudar 
Psicanálise descobri que precisava resgatar essa atividade, pois a energia pulsional que existe em nós  tem que 
escoar de alguma maneira, e a arte é uma das grandes aliadas. Ao resgatar esse prazer, descobri meu maior 
talento.  Nessa época eu passava por um momento de reestruturação da minha vida, precisava trabalhar e eu 
tinha duas opções: arranjar um emprego só para ter  sustento, ou investir o pouco que tinha pra realizar um 
sonho engavetado.  Então criei coragem e decidi transformar esse grande presente de Deus em uma 
profissão.  Hoje posso dizer que sou  crafter  por vocação! Foi assim que nasceu  o Atelier Flor de Tule. 
Costumo dizer que cada pessoa  tem dentro de si um  baú de talentos, muitas vezes não descoberto.  É nossa 
missão descobri-lo porque o prazer de criar faz  bem pra alma, ajuda no processo de autoconhecimento, a ter boa 
autoestima e nos deixa mais felizes. Precisamos descobri-los pra mostrar ao mundo a nossa arte! 
 
A descoberta da identidade da empresa 
Sou muito eclética e quando comecei confeccionava produtos com estilos e técnicas muito diferentes. Então meus 
maiores desafios foram criar a identidade da marca e escolher o nome adequado. 
Com as matérias do Blog do Elo7 e outros textos que li sobre o assunto eu entendi a importância de definir essa 
identidade, e que tipo de produto eu iria produzir. Precisei fazer uma autoanálise delicada pra saber do que mais 
gosto de criar e que tipo de trabalho flui com mais naturalidade. A partir desse momento a identidade 
da Flor de Tule começou a se definir. 
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Criatividade no atelier 
Pra criar um ambiente agradável e organizado sem gastar muito optei pela reciclagem. Tenho aqui latas, quadro 
de recados e até balde massa de parede que virou guarda de tecidos e lãs. No meu antigo blog escrevi e fotografei 
alguns dos PAPs com tudo que reciclei pra decorar e organizar o atelier. Também gosto de pranchetas pra 
organizar meus pedidos. Tenho uma bancada de vidro de demolição onde corto a costura e faço pinturas e uma 
mesa grande feita com uma antiga porta, onde ficam minhas máquinas e o espaço pra espalhar minhas bonecas. 
 
A alegria em criar 
Quando amamos o que fazemos tudo se torna mais fácil, principalmente as segundas-feira! Saber que vou 
acordar contente, cheia de disposição e ansiosa pra começar um novo projeto não tem preço. Também é muito 
gratificante saber da alegria dos clientes ao receber o produto depois de tanto carinho dedicado. Alguém disse que 
algo que me marcou muito: “sucesso é fazer o que você ama e ainda ganhar dinheiro com isso”. 
Agradeço de coração a oportunidade de compartilhar um pouco da minha história e espero a visita de vocês na 
minha loja! 
Um beijo! 
 
Disponível em: <http://blog.elo7.com.br/gente-que-inspira/entrevistas/a-psicanalise-me-ajudou-a-
resgatar-a-arte.html >. Acesso em: julho 2015. 

 

Figura 13 – Flor de Tule 

 
Fonte: Blog Elo 7, 2015 

 A arte é elemento de catarse para Eline. Esse é o foco narrativo do relato dessa artesã. Foi 

quando se dedicou ao estudo da Psicanálise que descobriu que se sentia verdadeiramente tolhida de 

algo fundamental em sua vida: a arte. Foi, então, retomando o artesanato e redefinindo sua 

identidade.  

 
Ao resgatar esse prazer, descobri meu maior talento.  Nessa época eu passava por um 
momento de reestruturação da minha vida, precisava trabalhar e eu tinha duas opções: 
arranjar um emprego só para ter  sustento, ou investir o pouco que tinha pra realizar um 
sonho engavetado.  Então criei coragem e decidi transformar esse grande presente de Deus 
em uma profissão.  Hoje posso dizer que sou  crafter  por vocação! 
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 A arte como algo presente em todo ser humano é outro item destacado por Eline. Para a 

artesã, todas as pessoas possuem um talento e a descoberta dele ajuda no processo de 

autoconhecimento. Dessa forma, mais do que uma catarse, a arte é construção identitária.  

 
Costumo dizer que cada pessoa  tem dentro de si um  baú de talentos, muitas vezes não 
descoberto.  É nossa missão descobri-lo porque o prazer de criar faz  bem pra alma, ajuda 
no processo de autoconhecimento, a ter boa autoestima e nos deixa mais felizes. 
Precisamos descobri-los pra mostrar ao mundo a nossa arte! 
 

 Alegria e criatividade até no espaço de trabalho são elementos retratados na narrativa. O 

amor ao trabalho também é destaque. Não há cansaço e desânimo, nem às segundas-feiras, 

culturalmente um dia de preguiça. Porque criar, ser artista e fazer desse processo um ato de amor 

permite ao artesão ter uma outra relação com o trabalho, bem diferente das pessoas que possuem 

uma rotina desgastante e não criativa. Aqui, enxergamos o implícito na narrativa.  

 No relato de Eline, o artesanato é sempre apresentado como um processo artístico. 

Inclusive, como fonte de catarse para a artesã. A idealização da atividade desempenhada está presente 

quando se enfatiza o amor ao trabalho e à criatividade. Vende-se, assim, não um produto ou serviço, 

mas uma visão de mundo, conforme apresentado por Kellner (2001). Notamos a dialogia, expressão 

de Bakhtin (1988), para designar a existência de discursos diversos no texto. Assim, pudemos 

verificar que estão na narrativa discursos como do valorização do artista e de sua atividade, calcada na 

criatividade; a existência de um talento e a necessidade de se fazer uso dele para criar artesanato e 

arte, bem como a relação entre felicidade e trabalho artesanal/artístico. 

 

4.2.10 Vânia Mello Suruagy 

 

Lojista em destaque: Vânia, da Arte Decorativa por Vânia Suruagy 
 
Olá! Muito prazer! Sou a Vânia Mello Suruagy e minha marca é a Arte Decorativa por Vânia Suruagy. Quando 
criei minha loja no Elo7, elaborei um nome que permitisse uma associação imediata com o tipo de artesanato que 
faço: peças feitas em papel machê e biscuit pintadas para decorar e alegrar ambientes. 
 
Aprendizado constante 
Executo sozinha todas as etapas de criação. A fase que mais gosto é aquela que mais agrega valor aos produtos: a 
pintura com palito de dente. Penso que é esta a etapa em que me sinto uma verdadeira artista! Cada peça é única 
e nela vai a minha inspiração, quando expresso o que sou e penso. Por meio das estampas e da harmonia das 
cores, busco transmitir a minha tranquilidade e felicidade. 
É o trabalho da pintura que faz meus produtos se tornarem autorais. A técnica para alcançar o traço fino e 
delicado usando palito de dentes veio na tentativa e erro… e deu certo! Sempre fui autodidata e desde a infância 
gosto e tenho habilidade com artesanato. 
O processo vai se aprimorando a cada peça, vivo pesquisando novos materiais e acabamentos. Todo este 
desenvolvimento é muito gratificante pra mim. Fazer novos testes e descobertas faz parte do trabalho diário! Por 
exemplo: hoje, o manuseio do papel machê e da massa de biscuit é diferente de quando iniciei a prática da 
técnica.  Queria uma peça decorativa bem leve e com a superfície ideal para receber uma pintura delicada.  Ora, 
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se a massa de papel machê é mais leve que a de biscuit  que, por sua vez, permite uma superfície mais lisa para 
receber a pintura,  por que não trabalhar com as duas massas na mesma peça? Fiz isso e… funcionou! 
 
Harmonia conquistada 
Meu ambiente de trabalho é a minha casa, que considero o meu templo. É onde eu gosto de ficar, onde sou feliz, 
onde vive tudo que mais amo: os meus filhos e os meus bichos. Para mim, qualidade de vida é hoje fazer o que 
gosto no lugar onde me sinto melhor. Só consegui isso após a minha aposentadoria e agora posso trabalhar em 
casa, com mais tranquilidade e longe do estresse do trânsito. 
Hoje, já sou aposentada, meus filhos são adultos e trabalho em casa. Porém, não é por isso que meus horários não 
precisam ser bem organizados. Tal qual qualquer outra profissão, ser artesã exige esforço e dedicação. Busco 
trabalhar em minhas produções no mínimo seis horas por dia. O resto do tempo cuido da minha casa, de mim, 
dos meus filhos e bichos. 
Desenvolver este trabalho autônomo e autoral é uma sensação de vitória. Sinto que conquistei aquilo que por 
muito tempo foi planejado. Tornar-me artesã e vender os meus objetos decorativos foi o resultado de uma 
estratégia montada há alguns anos antes de minha aposentadoria, que se deu em fins de 2011, após quase 30 
anos de trabalho como bancária. A vida envolve escolhas e desejos que só se concretizam se paramos para refletir 
em como alcançá-los. A forma como vivo hoje é fruto dos caminhos que optei por conquistar. Sou feliz em ser 
artesã, cuidar dos meus gatos e cães resgatados e viver em harmonia. 
 
Produtos queridinhos e antenados 
Tenho paixão pelas corujas, pelos gatos e pratos. Adoro fazê-los. Mas, estou sempre atenta às preferências de 
meus clientes. Procuro diversificar com base em pesquisas de tendências e nas sugestões e pedidos que recebo. 
Atualmente introduzi as garrafas plásticas e o MDF como base para a aplicação das massas.  Também comecei 
a usar tinta metálica a fazer colagem com strass. 
 
Próximas metas 
Atualmente a minha principal fonte de renda é a da aposentadoria. Meu negócio criativo garante uma renda 
extra, muito bem-vinda, porém ainda estou no início de minhas atividades como artesã e estou na fase de 
consolidação da identidade de meus trabalhos e da minha marca. 
Meu objetivo é me firmar na nova profissão, me tornar conhecida e fazer do artesanato o meu maior ganho, 
bastante superior ao valor de minha aposentadoria. Vou conseguir e chegar lá! 
 
Entre tintas e peludos 
Durante minha rotina criativa, tem uma particularidade engraçada: meus gatos e cachorros estão sempre 
comigo. E só de gatos são 15! Eles passam boa parte do tempo no meu colo, acompanham minha criação e vira e 
mexe estão pintados de tinta! Sorte a minha e a deles que é à base de água! Poder conviver com essas minhas 
duas paixões, artesanato e bichos é a minha felicidade! 
Depois de conhecerem mais sobre o meu trabalho… Que tal uma visita à loja? Serão todos muito bem-vindos!  
 
Disponível em: <http://blog.elo7.com.br/gente-que-inspira/entrevistas/lojista-em-destaque-vania-da-
arte-decorativa-por-vania-suruagy.html >. Acesso em: julho 2015. 
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Figura 14 – Vânia Mello Suruagy 

 
Fonte: Blog Elo 7, 2015 

 

 Logo de início, a questão da autoria surge como elemento persuasivo na narrativa de Vânia. 

Segundo a artesã, o processo de pintura utilizando o palito de dente como técnica é sua marca 

registrada. Essa é também a fase do trabalho que Vânia mais gosta. “A técnica para alcançar o traço 

fino e delicado usando palito de dentes veio na tentativa e erro… e deu certo! Sempre fui autodidata 

e desde a infância gosto e tenho habilidade com artesanato”. 

 Ao mesmo tempo em que reforça o autodidatismo, Vânia também revela a importância de 

se prezar pela técnica, em um jogo de sedução que parece estabelecer com o leitor. Domínio e 

criatividade parecem ser elementos em cena. Ambos são relevantes no processo de criação.  

 A identidade dos produtos é um ponto destacado no texto. Como elemento implícito, 

verificamos um discurso presente na sociedade: a arte só é arte na sua unicidade. Esqueça a 

reprodutibilidade da linha de produção. Artesanato é produto único. É arte e possui uma aura. 

Consumir é o foco, parece claro. Mas o texto trabalha o tempo todo para apagar esse consumo, 

aproximando-o da fruição.  

 O depoimento em primeira pessoa ratifica o elemento testemunhal, aqui colocado como 

estratégia de publicização. A narrativa dionisíaca possui intuito publicitário (de valorizar a atividade 

artesanal, dando-lhe status de arte). Pudemos apreender ainda a existência de um estereótipo que 

coloca a casa como um templo, lugar sagrado que serve não apenas como habitação mas espaço que 

merece respeito e que se deve, até cultuar.  



 

 

 

73 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Pela análise empreendida nas narrativas dos artesãos do blog Elo7, verificamos que o 

artesanato, na atualidade, voltou a ser visto como arte. O artesanato é representado pelos 

depoimentos como uma atividade artística, ou um fazer tão valoroso quanto qualquer arte. Afinal, 

valorizá-lo é estratégia não só para a narrativa de consumo desse tipo de produção. É uma saída para 

uma indústria que produz em série, mas vende imaginários de exclusividade e unicidade em seus 

discursos de consumo. É retomada a proposta de aura por Benjamin (1975), que trouxemos para 

reflexões em nossas discussões teóricas. Há, entretanto, uma ressignificação dessa aura, mas 

mantendo a centralidade dos pensamentos sobre a reprodutibilidade. O pensamento de Benjamin, 

trazido para a questão de como a reprodução técnica – e midiática – alterava a fruição da arte, é 

deslocado nas narrativas. Mas, em vez de questionar essa perda da aura, a proposta é outra. Com o 

artesanato, é possível restabelecer essa aura perdida com os produtos industrializados, elaborados em 

série.  

 Já o artesão é representado, no blog, como artista. Um artista que segue modelos de sucesso 

e vê seu negócio como uma empresa – aos moldes da industrialização. A lógica administrativa é a da 

organização industrial. Mas a criação preza pela narrativa do artista, com toda a liberdade e inspiração 

que ele precisa para exercitar seu talento. 

 A forma de exibir o seu eu são trabalhadas assim como se faz com produtos, ratificando as 

teorizações de Baudrillard (1991; 2007), Kellner (2001), Carrascoza (2004;2009). A proposta é criar 

uma ambiência de consumo. Ainda lembrando Baudrillard, há simulacros de realidade. Cria-se um 

universo que é a representação do real. Sua lógica é ser o mais próximo da vida como ela é. Mas 

contada de maneira a valorizar o que merece destaque e apagar elementos que não sejam 

interessantes à publicização, nesse contexto, a lógica produtiva da publicidade é mimetizada nos 

depoimentos das artesãs no blog. Assim, dificuldades surgem como um passo para o sucesso. Tudo é 

milimetricamente editado para a construção de discursos consonantes com a proposta de valorização 

do fazer artesanal.  

 Os artesãos e suas narrativas têm suas histórias  apresentadas de forma que pareçam íntimos 

do leitor. É a lógica da celebridade nos dias de hoje (Sibilia, 2008). Ao mesmo tempo em que se vê 

exposto, reforça o pertencimento ao universo dos “simples mortais”. Comparando, é algo similar ao 

“gente como a gente” das revistas de celebridades como Caras.  
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 Nos relatos, o convite para o consumo está sempre presente. Seja implícito pela narrativa, 

seja pela frase final, que remete a isso, como no caso do relato de Vânia, uma das artesãs com 

narrativa selecionada: “Depois de conhecerem mais sobre o meu trabalho… Que tal uma visita à 

loja? Serão todos muito bem-vindos!”. Pudemos notar que as narrativas, como relatos identitários, 

confirmaram ser estratégias de publicização. Nos casos analisados, utilizando o modelo dionisíaco 

apresentado por Carrascoza, confirmamos a existência de elementos apresentados na teorização do 

autor.  

 As narrativas das artesãs apresentam histórias da sua vida particular para o espaço público, 

construindo, dessa forma, a espetacularização da vida. Em relação ao caráter de construção 

identitária, voltando a Hall (1998), verificamos as narrativas apresentadas como importante 

elemento de construção delas, mesmo considerando uma identidade transitória, conforme descrita 

pelo autor. As narrativas reforçam uma identidade artesanal relacionada ao artista. O artesão, que 

com a industrialização viu sua criação perder espaço para os manufaturados, volta a ser valorizado 

pela unicidade de sua criação. A aura do fazer artístico é usada como estratégia também para o 

trabalho artesanal. Assim, artesão e artista são propostos no mesmo patamar e valorizados pela 

criatividade.  

 Finalizamos com a observação de Hoff sobre o elemento cultural da narrativa publicitária. A 

publicidade, alinhada “com a visão de mundo dos grupos sociais aos quais se destina, [...] extrapola a 

finalidade comercial: é produção cultural na medida em que interpenetra todas as instâncias da vida 

em sociedade”. (HOFF, 2007, p. 34).  

 Dessa forma, os relatos analisados do blog Elo7 são mais do que estratégias de consumo. 

São narrativas presentes na sociedade. Narrativas de pessoas que têm no seu trabalho uma maneira de 

construir suas histórias e suas identidades – identidades de trabalho, identidades de consumo. 
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