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Resumo 

O presente trabalho pretende abordar a perspectiva dos artistas que vendem suas            
produções na Praia de Iracema, visto que as praias são consideradas os principais pontos              
turísticos de Fortaleza e é nelas que se estabelece de fato a venda independente do               
artesanato. Foi realizada uma pesquisa exploratória, utilizando-se dos conceitos de          
identidade e alteridade, visto que esta é uma proposta de análise de como esses artesãos               
se reconhecem, como percebem o reconhecimento do outro em relação à eles e como o               
outro os reconhece. Através da análise dos dados coletados, foi possível verificar que             
ainda existe preconceito em relação produtores de artesanato, muitas vezes, por           
simplesmente fugirem ao modelo de trabalho formal. Contudo, a resistência existe           
abrindo caminho não somente para a arte em meio à Beira-Mar, mas também para o               
sustento daqueles que dependem da manufatura para sobreviver.  

Palavras-chave:  Artesanato; identidade; alteridade; cultura.  

 

1. Introdução 

A venda de artesanato na Praia de Iracema, em Fortaleza – CE, ocorre em              

paralelo com as atividades turísticas tão divulgadas para atrair o público à Terra da Luz.               

Muitos desse produto é vendido pelos chamados "camelôs", que apenas os revendem.            

Nesse mesmo espaço estão os que produzem e vendem suas mercadorias. E são estes o               

objeto de estudo desta pesquisa. Os artesãos de diversos produtos que vão desde             

pulseiras feitas de cordão de couro genuíno e miçangas, até filtros dos sonhos.   
3
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brunakelvyla13@outlook.com. 
2 Orientador do trabalho e professor do Curso de Ciências Sociais da UFC, e-mail: rattes.ufc@gmail.com. 
3 Objeto que para os indígenas da tribo Ojibwa, de origem norte-americana, tem o significado de 
proteção. 
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Esses indivíduos possuem uma forma de vida peculiar, sobrevivem da venda de            

artesanato nas orlas de diferentes cidades, longe das formalidades impostas pelas rotinas            

de trabalho. Por isso, tendem a ser estereotipados como "hippies" (pela sociedade que             

não conhece o conceito de tal determinação) ou de pessoas marginalizadas, usuárias de             

drogas ou expressões pejorativas. O conceito de hippie está ligado ao movimento da             

contracultura nos anos 60, na verdade poderia ser definido como uma herança deste             

movimento, questionando os valores instituídos pela sociedade. Para Pereira (1984), o           

termo contracultura 

"foi inventado pela imprensa norte-americana, nos anos 60, para         
designar um conjunto de manifestações culturais novas que        
floresceram, não só nos Estados Unidos, como em vários outros          
países, especialmente na Europa e, embora com menor intensidade e          
repercussão, na América latina. Na verdade, é um termo adequado          
porque uma das características básicas do fenômeno é o fato de se            
opor, de diferentes maneiras, à cultura vigente e oficializada pelas          
principais instituições das sociedades do ocidente. Contracultura é a         
cultura marginal, independente do reconhecimento oficial. No sentido        
universitário do termo é uma anticultura" (p.13).   

Com esse trabalho, pretende-se analisar como o artista da praia se reconhece,            

como ele percebe o reconhecimento do outro em relação a ele; entender como se deu a                

decisão de produção e venda de artesanato. Também é proposto uma abordagem acerca             

da visão das pessoas frente ao modo de vida desses produtores.  

 

1.1 Cultura e Identidade Cultural  

A rotina do artista da praia difere um pouco da dos demais. Ele não possui               

horário fixo de trabalho, fardamento não é necessário. Em um dia de chuva, não              

precisam acordar cedo ou pegar uma condução em horário de pico, a correria de nosso               

cotidiano e o stress fogem de seu dia-a-dia. Contudo, assim como nós, possuem muitas              

responsabilidades, como o aluguel e o sustento da família. No artesanato, encontram a             

fonte de renda necessária à sua sobrevivência e, muitos deles, dedicam-se integralmente            

a isso. Não vendo eles a necessidade de se submeter às formalidades, por que então               

impor tal alternativa seria tão importante para o restante da sociedade?  
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A cultura é um conjunto de códigos que permite ao ser humano achar seu lugar               

no mundo, saber de onde veio, suas raízes e por isso ela é de grande importância ao ser                  

humano. Este é o senso comum que as pessoas têm acerca desse termo. Contudo, seria a                

identidade cultural de um indivíduo imutável? A cultura em si muda, isto porque o ser               

humano muda. Embora ele aprenda o que seria o modo padrão de se comportar na               

sociedade em que atua, ele sendo um ser atuante, sujeito às mudanças na medida em que                

passa a questionar quais valores correspondem a si e quais já não correspondem ao seu               

presente, ele tende a modificar suas práticas. Para Castells (2008), a identidade seria um 

"processo de construção de significado com base em um atributo          
cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais        
inter-relacionados, o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de        
significados. Para um determinado indivíduo ou ainda um ator         
coletivo, pode haver identidades múltiplas" (p.22). 

A imposição de um padrão cultural é tão evidente, que aceitar ou seguir outros              

preceitos, fugir ao padrão estabelecido chega a ser considerado um crime em diversas             

sociedades. Geertz (1926) defende que: 

"Alimentar a ideia de que a diversidade de costumes no tempo e no             
espaço não é simplesmente uma questão de indumentária ou         
aparência, de cenários e máscaras de comediantes, é também alimentar          
a ideia de que a humanidade é tão variada em sua essência como em              
sua expressão" (p. 27).  

A representação do conjunto de práticas e saberes de um povo poderia se refletir               

em uma boa definição para cultura,. Porém, o que se percebe é a formulação de um                

padrão implantado em nossa sociedade que por diversas vezes não representa a            

população como um todo, mas um determinado grupo que seria aquele pertencente à             

classe dominante. Cabe tomar, por exemplo, a sociedade a qual vivemos em que             

prevalecem os dogmas do cristianismo: não ser um indivíduo simpatizante das práticas            

religiosas, ou acreditar em uma religião contrária à cristã aparenta ser uma afronta a              

todo o resto.  
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1.2 Alteridade e Relativismo 

Que sociedade puniria um indivíduo por ser diferente, embora não inflija sequer            

um parágrafo das leis que regem sua nação? A resposta com certeza não caberia aqui.               

Não porque não seria necessário e sim porque seria imensa. Desde os primórdios             

existiu essa intolerância às práticas que fogem do padrão de uma sociedade e o              

questionamento feito acaba sendo respondido com o "porque sempre foi assim”,  

A identidade e a diferença se traduzem, assim, em declarações sobre           
quem pertence e sobre quem não pertence, sobre quem está incluído e            
quem está excluído. Afirmar a identidade significa demarcar        
fronteiras, significa fazer distinções entre o que fica dentro e o que            
fica fora (Silva, 2004, p. 82).  
 

Preconceitos religiosos e a discriminação dos homossexuais, por exemplo,         

servem como plano de fundo da sociedade em que vivemos. Isto por conta da              

desvalorização da liberdade individual, da dificuldade de reconhecer o outro com a            

liberdade que ele deve possuir em suas formas de expressão e de ver o mundo. Porque                

valores foram implantados há séculos, em uma sociedade diferente da nossa e há (quase              

que) uma imposição de seu seguimento.  

O artista da praia, como já foi dito, tem um modo de vida peculiar. Divergindo               

em muitos pontos com uma pessoa dita normal. Sua forma de vestir, de trabalho e visão                

de mundo mostram isso claramente. Essa fuga do padrão estipulado pela sociedade faz             

com que, por diversas vezes, ele seja oprimido e discriminado como inferior aos             

demais. Boas (1858-1942, p.82-83) em sua crítica aos evolucionistas, retrata que "as            

condições na sociedade primitiva são bem similares. Obrigações sociais estritas existem           

entre os membros de uma tribo, mas todos os estrangeiros são inimigos". Assim,             

podemos observar que a ideia de fechamento para o outro grupo já existia na época,               

sendo julgada pelo autor a partir do momento em que ele propõe ser a cultura o fator                 

mais importante para a diversidade humana. Por isso, cabe aqui questionar o porquê de              

se considerar tantos valores de uma sociedade primitiva, levando o indivíduo a se             

trancar para o outro, para o dito diferente, o estrangeiro. É importante entender a              
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alteridade "como constituindo o próprio sujeito, e não apenas como um obstáculo à sua              

liberdade" (COSTA; ATEM, 2011, p. 159). 

Considerar que uma cultura deve ser vista como superior, dominante é remeter a             

um passado não tão distante no qual o etnocentrismo e a intolerância ditavam as regras.               

É inferir que existe uma visão de mundo e um estilo de vida tão extraordinários que vão                 

aparecer sobrepostos aos outros. A saída para tal fantasia egocêntrica se apresenta            

através do relativismo, ou seja, de uma tentativa de entender o outro, mesmo com              

valores culturais divergentes. Não se pode determinar que uma cultura apresente           

aspectos mais importantes que outra, seja absoluta, ou que um determinado grupo seja             

superior a outro.  

 

2. Metodologia 

Além da pesquisa bibliográfica, foi desenvolvida uma pesquisa exploratória com          

questionários a serem aplicados em dois grupos: um a ser aplicado com os vendedores              

de artesanato e o outro às pessoas que compram seus produtos. A análise foi feita de                

forma qualitativa, buscando avaliar a percepção dos entrevistados sobre o artista da            

praia, contando, assim, com 18 participantes que se aproximavam dos produtores de            

artesanato para comprar e/ou interessados em suas produções e 6 artesãos. Foi            

elaborado para ambos os questionários um termo de aceite da pesquisa e um             

questionário socioeconômico, com perguntas a respeito do sexo, da faixa etária, da            

escolaridade e da renda mensal. O dia escolhido para a aplicação foi o sábado, pois no                

final de semana o fluxo de pessoas aumenta na Orla de Fortaleza.  

 

2.1 Análise de dados 

No que se refere ao público consumidor de produtos artesanais vendidos na Praia             

de Iracema, foram entrevistadas dezoito pessoas, sendo: 11 do sexo feminino e 7 do              

sexo masculino. 

O gráfico a seguir apresenta o resultado da primeira pergunta. 15 entrevistados            

responderam que o artesanato seria uma profissão, justificando assim que era um meio             
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de vida, que se dali tirava o seu sustento e se esse era o trabalho do artista da praia -                    

vender artesanato, por que não seria? Três pessoas consideraram que seria tanto            

profissão como um hobbie, já que eles aparentam gostar do que fazem. Ninguém             

respondeu que seria apenas um hobbie.  

 

Gráfico 01: Resultado da análise da primeira pergunta realizada aos entrevistados. 

 

Na segunda pergunta realizada, 10 pessoas afirmaram que o estilo de vida do             

artista da praia era livre da formalidade do trabalho, que ele tem um horário alternativo               

e viaja muito. 3 afirmaram que eram hippies, por serem desapegados das culturas             

capitalistas que moldam a nossa sociedade, sendo desprendidos dos bens materiais. 3            

entrevistados afirmaram ser normal, pois tinham família e casa para sustentar assim            

como nós. Por fim, 2 responderam que eles não ganham muito, mas são felizes. Que não                

possuíam ganância financeira, vivendo um estilo simples de vida. Deram o exemplo das             

diversas profissões existentes, em que as pessoas exercem apenas pela quantidade de            

dinheiro que vão ganhar, ficando infelizes, enquanto eles não ganham muito, mas            

gostam do que fazem.  
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Gráfico 02: Resultado da análise da segunda pergunta realizada aos entrevistados. 

 

Em relação à terceira pergunta, 8 entrevistados disseram haver preconceito com           

o trabalho do artista da praia. Seguindo por este mesmo caminho, 6 pessoas afirmaram              

que existe muito preconceito e que isto ocorre graças à desvalorização da arte no Brasil,               

acarretando a discriminação de quem produz e vende artesanato. Um dos pesquisados            

afirmou já ter, inclusive, presenciado um artista sendo discriminado e rechaçado por            

outra pessoa. Foi dito também que eles são associados às classes mais baixas, porque              

muitos consideram que a profissão não deve ser levada a sério. Eles, muitas vezes,              

chegam a serem tratados pelos conservadores como marginais e usuários de drogas            4

ilícitas, sendo o dinheiro adquirido investido na compra das mesmas. 2 pessoas            

afirmaram que havia preconceito, mas nem tanto e ninguém disse que não.  

 

4 Os conservadores acreditam haver uma ordem imutável regendo toda a sociedade, sendo guiado pelo 
senso do que é certo e errado, que seriam valores absolutos. Por fim, não abrem espaço para o relativismo 
moral. Para ele o fim não justifica os meios (MERLO, 2013). 
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Gráfico 03: Resultado da análise da terceira pergunta realizada aos entrevistados. 

 

Na última pergunta realizada aos clientes de artesanato, 14 pessoas afirmaram já            

ter vinculado o estereótipo de "hippie" ao produtor e vendedor de artesanato na praia.              

Também foram tachadas como não trabalhadores, que só escutavam reggae, sendo           

usuários de maconha e outras drogas. Um dos entrevistados complementou sua resposta            

dizendo que era essa a imagem que eles passavam, sendo já parte do senso comum.               

Outro entrevistado disse que não só fazia esse vínculo, mas que também tinha uma série               

de pré-conceitos advindos de ensinamentos dos pais sobre esses trabalhadores, embora           

tenha admitido estar equivocado. Essa foi a pergunta em que se procurou questionar os              

entrevistados a fim de levá-los a exporem suas opiniões, objetivando entender o porquê             

dessa vinculação do hippie ao produtor de artesanato. Os entrevistados falaram           

abertamente do assunto. Muitas opiniões foram expostas, como a de que se for             

artesanato regional não aparenta ser produzido pelos hippies. 4 respondentes afirmaram           

que não, isto porque hoje é fonte de renda, outro justificou dizendo se via, em um futuro                 

próximo, também vendendo artesanato, assim como eles, para garantir seu sustento com            

uma ocupação independente. 

 

Gráfico 04: Resultado da análise da quarta pergunta realizada aos entrevistados. 

 

Com relação ao questionário aplicado ao artista da Praia de Iracema,           
foram entrevistadas seis pessoas, sendo:  

2 do sexo feminino e 4 do sexo masculino. 
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Sobre a abordagem: 

Foi possível notar que para esses artistas têm 3 formas de expor seus produtos. A               

primeira seria no chão, colocando suas peças em cima de uma lona estendida, deixando              

suas peças à mostra em um local fixo, outros produzem uma espécie de painel no qual                

colocam suas artes e saem expondo pela praia; e alguns deixam esses painéis em locais               

fixos, dependendo do local, se for de grande fluxo de turistas chegam a ganhar 4               

salários em altas estações. Uma curiosidade é que os dois entrevistados, tanto o que era               

professor de matemática, como o que abandonou a faculdade de música foram os que              

afirmaram ter menor renda. Que ganhavam conseguiam arrecadar por volta de um            

salário ou pouco mais que isso.  

Dois dos entrevistados estavam, inclusive, confeccionando pulseiras no        

momento da abordagem e permaneceram assim até o momento que lhes foi pedido para              

assinarem o termo de aceite da pesquisa e fizeram isto rapidamente para continuar o              

trabalho, embora demonstrassem estar bem contentes em estar participando da pesquisa.  

Abaixo são apresentados os dados obtidos através da aplicação dos          
questionários: 

 

Como se deu seu interesse pelo artesanato? 

Os três entrevistados que afirmaram ter interesse desde sempre com o artesanato,            

justificaram suas respostas dizendo: 1- que ou aprendeu com o pai há muito tempo, que               

o havia ensinado a variar nas produções; 2 – o interesse existia desde 'guri', sendo este o                 

momento de sua vida que começou a vender suas peças. Depois trabalhou para 'o              

sistema', em paralelo com a faculdade de música, mas parou e voltou a trabalhar na               

praia; 3 – desde criança fazia artesanato e isso se deu por influência dos amigos e por                 

comprar muito, que fez com que ele aprendesse a produzir também e já fazia cinco anos                

que trabalhava com disso.  

Quem afirmou que o interesse havia surgido a partir da falta de oportunidade,             

justificou dizendo que: 1 - como não sabia fazer outra coisa, tinha que fazer aquilo que                
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dava certo; 2 – Aprendeu com o ex marido, que também vivia da produção de artesanato                

e foi a única coisa que aprendeu a fazer que poderia ser fonte de renda. Quem disse que                  

tinha se interessado por conta da oportunidade de viajar, afirmou que pela possibilidade             

de conhecer novos lugares, decidiu produzir artesanato e vender em pontos turísticos,            

como a praia.  

  

 Gráfico 05: Resultado da análise da primeira pergunta realizada aos artistas da praia. 

  

Quando você percebeu que queria vender artesanato na praia e por quê? 

Dos entrevistados, três responderam que queriam abandonar a vida agitada e           

justificando: 1 - quando viu que o trabalho formal estava gerando muito estresse,             

percebeu que não aguentava mais aquela vida agitada, toda aquela loucura, embora            

ganhasse bem. 2 - Começou a produzir por hobbie e, vendo que as pessoas gostavam de                

suas produções, resolveu fazer mais, para que elas pudessem comprar e levar como             

lembranças da cidade, presente etc. 3 - Não queria se vender ao capitalismo 'podre' e               

saiu pelo mundo e estava até hoje nisso, pois o fato de não ter patrão era legal.  

Duas pessoas responderam que não tinham formação para fazer outra coisa e            

então perceberam que poderiam investir no artesanato. Explicando: 1 - Era um meio de              

sobrevivência que antes não tinha. Sendo que no começo não sabia, mas o marido foi               

ensinando, levando para as lojas de bijuterias para mostrar quais peças deveria comprar.             
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Um dia, estava precisando e então levou as peças para a praia, viu umas pessoas               

sentadas na mesa e resolveu oferecer, não sabia como era tudo, mas estava precisando              

de dinheiro e depois deu certo; 2 - Outro disse que fazia dez anos que trabalhava com o                  

artesanato, isto porque não tinha escolaridade suficiente para arranjar um emprego           

'bom'.  

Por último, temos a entrevistada que afirmou ter percebido que queria trabalhar            

com artesanato por ter visto a possibilidade de viajar - dizendo que começou a viajar               

com 15 anos, quando viu que a praia era um lugar propício para a venda de artesanato                 

por conta do fluxo de turistas, e então começou a produzir artesanato e vender pelas               

praias do país. 

 

Gráfico 06: Resultado da análise da segunda pergunta realizada aos artistas da praia. 

 

 

Como você acha que as pessoas veem a venda de artesanato? 

Quatro pessoas responderam que algumas gostam, outras criticam. Os         

respondentes afirmaram achar relativo, pois alguns perguntam como se consegue viver,           

outros valorizam e contribuem, outros não. Sendo que tem gente que insiste em vê-los              

negativamente, por existirem aqueles que vendem e gastam o dinheiro com droga ilícita,             

mas que não era assim com todos, só quem não queria nada na vida que fazia isso. E                  

apesar do preconceito, é bem aceito pelos turistas. Uma disse que os s clientes e turistas                
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compram e gostam. E um afirmou haver discriminação e que o vendedor de artesanato              

na praia era, muitas vezes, julgado como uma pessoa diferente, sendo que ele era apenas               

desprendido do sistema capitalista. 

 

Gráfico 07: Resultado da análise da quarta pergunta realizada aos artistas da praia. 

 

Você acha que as pessoas têm preconceito? Se sim, como você lida com ele? 

Cinco dos entrevistados responderam que havia sim preconceito por parte das           

pessoas em relação a eles, contudo, procuravam agir com naturalidade, por achar que as              

pessoas continuarão agindo dessa forma por um longo tempo. Também afirmaram que            

se forem debater, de nada adiantaria e que, de qualquer forma, o preconceito deles não               

os iria atingir em nada. Porém uma pessoa afirmou que não sofria preconceito.  
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Gráfico 08: Resultado da análise da quinta pergunta realizada aos artistas da praia. 

 

Vendendo artesanato na praia, como passou a ser o seu estilo de vida? 

Quatro dos entrevistados afirmaram que se tornaram donos do próprio tempo e            

que sua rotina havia ficado mais à vontade possível. Trabalha da forma como quer, claro               

que se policiando porque tem que vender, mas que a disponibilidade de tempo era              

maior. Houve um entrevistado que disse ganhar um salário na transportadora, sendo            

hoje seu patrão e ganhando mais. Um respondeu ser complicado, por viajar demais             

pelas praias, porque tem época de baixa estação que temos que ir para outro lugar onde                

as atividades turísticas estão em alta, então não têm um canto fixo, sendo às vezes               

cansativo. Outro entrevistado afirmou continuar da mesma forma, pois sempre está           

trabalhando e pagando a faculdade da filha com essa renda. 

 

Gráfico 9: Resultado da análise da sexta pergunta realizada aos artistas da praia. 

 

 

Como você lida com o estereótipo de "hippie" vinculado à pessoa que vende             
artesanato na praia? 

Dos entrevistados, quatro responderam que são artesãos e não hippies. É artesão            

e não "hippie", e que embora seja normal essa vinculação à imagem deles, não se               

consideravam. Houve uma artista que afirmou já ter sido hippie e que hoje se              
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considerava artesã, tendo a carteira do artesão pelo CARTE , para conseguir tive que             5

confeccionar uma peça lá na hora para mostrar que realmente sabia fazer.  

Uma das pessoas afirmou que nem todos são, que alguns compravam para            

revender, estes seriam os camelôs. Já os hippies seriam aqueles que faziam a produção              

do seu material. Outro entrevistado disse tem a mentalidade que precisa sair de casa              

para ganhar dinheiro e consegue isso com o artesanato, considerando-se mais capitalista            

que hippie. 

 

Gráfico 10: Resultado da análise da sétima pergunta realizada aos artistas da praia. 

 

3. Considerações Finais 

Como diria Laplantine (2003), "devemos especialmente reconhecer que somos         

uma cultura possível entre tantas outras, mas não a única". Reconhecendo isto, é             

importante que eliminemos nossos preconceitos em relação ao outro. Vimos que           

embora a maioria dos entrevistados considerassem os vendedores de artesanato na praia            

como "hippies", estes afirmaram serem apenas artesãos da praia. Foi criado e vinculado             

um estereótipo a essas pessoas, que mais acaba servindo para menosprezar a atividade             

exercida por elas e sua forma sustento.  

5 Carteira Nacional do Artesão 
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Nos colocar no lugar do outro, respeitando suas diferenças para muitos pode            

parecer uma tarefa árdua, mas também é necessária à nossa sociedade. Entrevistar o             

artista da praia e descobrir o que o incentivou a exercer tal profissão trouxe uma               

experiência ímpar e deveras valorosa. Saber que eles têm consciência da discriminação            

que cai sobre eles e sua forma de sustento, deixa bem exposto o preconceito que               

estabelecemos sobre os mesmos, de serem apenas pessoas desprendidas das          

formalidades e despreocupadas com o futuro, quando na maioria das vezes estão apenas             

procurando um meio de vida para sobreviver.  

Entre as observações feitas por Boas (1858-1942) em sua expedição aos           

esquimós, na ilha de Baffin (Canadá), pode-se destacar a que ele registrou em seu diário               

no dia 23 de dezembro de 1883: "Frequentemente me pergunto que vantagens nossa             

'boa sociedade' possui sobre aquela dos 'selvagens' e descubro, quanto mais vejo em             

seus costumes, que não temos o direito de olhá-los de cima para baixo". Tais palavras               

nos fazem repensar o preconceito que temos em relação à muitas culturas, que             

justamente por não conhecermos tanto julgamos.  
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