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Resumo: Proponho uma reflexão sobre as interfaces do poder no diálogo entre 
as mulheres produtoras de artesanato como meio de vida na periferia de 
Brasília, e as instituições públicas de organização e fomento de tais atividade, no 
setor público. Partindo da experiência de campo realizada nas cidades do 
entorno de Brasília, com mulheres artesãs, analiso a forma como atuam e 
interagem com o universo circundante, dentro do campo cultural, apropriando-se 
do vocabulário e dos discursos institucionais como forma de mobilizar poder, 
reinventar sua identidade e assim conquistar novos espaços de expressão 
cultural. Tendo o método etnográfico como ponto de partida, destaco as 
dimensões de disputa  de poder inerentes ao campo. Procuro lançar mão de 
conceitos caros a análise antropológica, tais como a noção de cultura e de 
poder,  para fazer emergir as tensões e contradições que se encontram 
presentes nas relações humanas observadas em campo. Emprego a análise do 
discurso nos tratamento dos dados da pesquisa de campo, incluindo tanto o 
discurso institucional como também as interações sociais consideradas 
significativas entre os participantes, buscando revelar quais são as estratégias 
de poder presentes e de que lançam mão ao marcarem sua posição de fala. 
Busco lançar um novo olhar e, tanto quanto seja possível, obter novos insights 
sobre a dinâmica cultural que conforma o campo das políticas públicas da 
cultura e os agentes de práticas sócio-culturais centrada na produção artística 
artesanal.
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A partir do contato com os grupos de mulheres que vivem na região do 

Cerrado, mais especificamente na área urbana que constitui a região periférica 

de Brasília, realizou-se investigação etnográfica, enfocando o potencial das 

atividades artesanais para gerar o desenvolvimento local dentro daquelas 

comunidades. A abordagem adotada levou em conta as interações entre os 

diferentes atores que se destacavam naquele campo específico. O trabalho de 



campo foi realizado no âmbito da pesquisa de doutorado, realizada entre 2006 e 

2008. Entretanto, uma boa parte do material sugere potencial para um maior 

aprofundamento de questões específicas que não foram desenvolvidas na 

ocasião. Os grupos tem sido revisitados desde 2014 e observa-se a 

continuidade dos seus trabalhos e da atuação conjunta com as políticas do 

Sebrae. Sob a luz de outras leituras, os dados revelam aspectos políticos 

interessantes cuja análise poderia ser aprofundada. As reflexões que ora 

apresento são elaborações recentes e posteriores a tese, com respeito à 

apropriação da linguagem e das dinâmicas de poder  que emergem naquele 

contexto.

Com base na experiência de contato com os grupos de mulheres artesãs 

e com a principal instituição promotora de projetos de desenvolvimento local 

empregando produção artesanal, o SEBRAE/DF,analiso a forma como atuam e 

interagem com o universo circundante, dentro do campo cultural, apropriando-se 

do vocabulário e dos discursos institucionais como forma de mobilizar poder, 

reinventar sua identidade e assim conquistar novos espaços de expressão 

cultural. Destacam-se as categorias de poder e política como construídas a partir 

das interações de cada grupo social com as estruturas de poder estatal ou 

paraestatal.

A análise dos dados da pesquisa mostrou a relevância das lideranças 

locais para a implementação dos projetos de políticas públicas de 

desenvolvimento na periferia, e como isso é percebido e levado em conta na 

atuação da instituição. Esse seria o primeiro aspecto a ser destacado. A partir da 

análise das entrevistas e discursos das lideranças comunitárias, foi observada a 

emergência da categoria “parceria”, cujo significado discuto em seguida. Por fim, 

observando as dinâmicas de poder em que essa categoria é instrumentalizada 

discursivamente, analiso os efeitos das práticas discursivas sobre o campo, em 

particular, no empoderamento das artesãs.  



A importância das lideranças na constituição do poder local

Sobre a continuidade ou descontinuidade dos grupos de trabalho em 

artesanato, Antonieta Contini, gerente de projetos de desenvolvimento local do 

Sebrae, explica que o fator fundamental para o sucesso do projeto nos grupos é 

a existência de lideranças locais:

“A gente percebe assim, onde tem uma liderança a coisa vai adiante e onde não 

tem uma liderança, e a gente ainda capacita essas lideranças, mas onde não 

tem uma liderança a gente tem que juntar com outro grupo. É o caso do Varjão, 

não tem liderança, não tem liderança, é uma coisa feita de vez em quando, uma 

dificuldade.” (Antonieta Contini, SEBRAE)

A Gerente cita as mulheres do Varjão, grupo pertencente a uma 

comunidade bastante carente da periferia de Brasília, como exemplo de grupo 

em que a liderança é muito fraca ou praticamente inexistente. O que 

observamos lá, até pela existência de mais de uma denominação do grupo, foi a 

existência de duas supostas líderes que não conseguem coordenar-se muito 

bem no dia a dia das atividades. Os relatos de envolvimento numa série de 

outras tarefas das duas líderes poderia explicar a inexistência de um 

direcionamento que corresponda às expectativas do SEBRAE. A atuação de 

cada uma delas ocorre no sentido de atender às demandas mais urgentes da 

comunidade, tais como organizar o mutirão de construção das casas, oferecer 

abrigo e apoio às vítimas de violência doméstica, etc. Isso tudo acaba deixando 

de lado o foco da produção artesanal conforme orientada pelo Sebrae, e gera 

uma tensão entre essas líderes comunitárias em busca de respostas para uma 

série de problemas práticos que são colocados na ordem do dia, e o projeto de 

desenvolvimento promovido pela instituição. De certa forma, o projeto de 

desenvolvimento mostra-se alheio às demandas mais urgentes daquele grupo, 

na medida em que se vê fechado no modelo proposto.

Nos demais grupos de artesanato observados, tanto nas Bordadeiras de 



Taguatinga como também no Grupo Flor do Cerrado, da região de Samambaia, 

destaca-se o papel de uma liderança feminina à frente dos trabalhos, mesmo 

quando a produção conta com a participação de homens nos grupos. As 

mulheres coordenam os trabalhos, distribuem as tarefas e acolhem as novas 

artesãs que se apresentam ao grupo. Com esse tipo de configuração, mas 

próxima daquela prevista no projeto, elas conseguem obter mais ajuda da 

instituição. Tal ajuda se dá tanto no fornecimento de matéria prima, como na 

promoção de cursos de capacitação, indicação de consultores para criação e 

desenvolvimento de produtos, como também na etapa final, de comercialização 

dos produtos em feiras e eventos de grande porte.

“A dificuldade é essa: nas oficinas a gente entra com tudo e, quando a gente 

também vende, a gente leva uma consultora lá na área de comercialização, e a 

gente sempre explicando o projeto pede uma entrada já, elas são mulheres de 

baixa renda e precisam de comprar o material, e nunca foi negado, e isso eu 

acho que foi uma coisa que sensibilizou o cliente, que nós temos cliente até de 

fora.” (Antonieta Contini, SEBRAE)

O aspecto de obra social contido no projeto de desenvolvimento local teria 

duplo caráter, pois além do valor em si, pensado para promover o bem estar na 

comunidade e incentivar as atividades econômicas gerando emprego e renda, 

serviria também a uma função prática de “sensibilizar o cliente”, contribuindo 

para a imagem do produto artesanal como socialmente correto. O trabalho social 

de promoção do desenvolvimento local serviria a uma finalidade prática de 

promoção das vendas, gerando forte apelo à consciência social do consumidor, 

tanto nacional quanto internacionalmente. Além de promover as feiras e grande 

eventos de moda e design, o Sebrae também incentiva a exportação do produto 

artesanal e promove o intercâmbio internacional de artesãs para a 

aprendizagem de novas técnicas e trocas de experiências. 



Pela fala citada acima podemos perceber que o Sebrae procura atuar em 

diversos níveis e fornecer assistência aos grupos de artesãs, desde a mais 

básica, que seria o fornecimento de matérias-primas, até a mais complexa, que 

estaria ligado aos contatos estrangeiros. Essa atuação com vistas a atender a 

demandas específicas de acordo com o projeto institucional foi mencionada a 

partir de diferentes perspectivas dentro do campo, chamando a atenção para a 

existência de um termo específico que designa o tipo de relação que se 

estabelece entre aquele que dá, e aquele que recebe, visando a reciprocidade 

de interesse mútuo.

A emergência das Parcerias

Entre as artesãs entrevistadas, a importância das “parcerias” é apontada 

por todas as líderes dos grupos como a solução através da qual elas conseguem 

realizar tudo o que desejam, mesmo dispondo de poucos recursos financeiros. 

Percebe-se que nem sempre se referem à transferência de recursos públicos, 

menos ainda à assinatura de convênios, mas antes a um modo de proceder que 

substitui o recurso em si pelo alcance de objetivos almejados.

“Esse negócio de você ter muito dinheiro, acumular e ficar guardando, não 

precisa, você tem que ter pra fazer as coisas, e na vida o que você tem que ter: 

PARCERIAS. Você pega ali, olha, quando tem a mão de todo mundo, esse 

patrimônio ele é muito mais valioso, quando um só com a mão ali, ele não tem 

energia, você perde muita. Agora quando você pega um pouquinho de um e um 

pouquinho de outro, e você realiza coisas, você não acredita que eu fiz isso 

tudo, né. Mas sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum 

sozinho. Hoje eu falo que falta a PARCERIA, hoje você vê, nós conquistamos 

tanto espaço que hoje nós temos um estilista trabalhando com a gente, eu falo 

no geral, não estou falando só nós, os designers, hoje, não existe uma 



decoração que não existe um artesanato junto.” (Roze Mendes, Flor do Cerrado)

Conforme se pode observar, a noção de “parceria” é a primeira lição 

ensinada e aprendida nos grupos de trabalho com artesanato. Transitar nesse 

universo de instituições de promoção de políticas públicas e organizações não-

governamentais, ou “organizações da sociedade civil de interesse público”, 

pressupõe o domínio de um vocabulário específico,cujo sentido pode ir se 

alargando de acordo com os diferentes contextos em que ele transita. Conforme 

se pode concluir a partir das observações, o primeiro passo para ingressar 

nesse universo do artesanato brasiliense consiste basicamente em aprender o 

jargão institucional, para poder em seguida fazer uso dele:

“Tem que ter um espaço maior para trabalhar com elas, como você vê está aqui 

na minha sala, mas estamos brigando por um galpão que tem aqui no próprio 

meu terreno que possa trazer mais mulheres para trabalhar conosco, mas para 

isso tem que construir o galpão. Nós estamos buscando parcerias para que 

possa construir para que a gente possa ajudar muito mais pessoas que precisam 

aqui dentro do Varjão.” (Maria Anita da Silva, Varjão)

Nesse idioma, o termo “parceria” é recorrente, tanto quando se fala em 

necessidades a serem atendidas, quanto quando se quer fazer referência aos 

recursos públicos ou privados que deverão ser empregados. O termo parceria 

remete a um tipo de cooperação em que a identidade do “parceiro” pode 

permanecer desconhecida, quando mencionada a terceiros, como um recurso 

discursivo eficiente para garantir a obscuridade dos envolvidos numa 

negociação que favorece os dois lados.

A “parceria” remete antes à eficácia na obtenção dos propósitos 

almejados do que ao instrumento por meio do qual eles são alcançados. Visa ao 



resultado obtido em termos de eficácia, independentemente do fato de que os 

convênios entre órgãos do governo e setores da sociedade civil organizada 

sejam firmados com base numa regulamentação que assim o denomina.

Não foi examinada até o momento toda a literatura sobre o assunto, mas 

a emergência da categoria em campo indica que valeria a pena aprofundar a 

análise sobre essa prática, na medida em que ela é mencionada por cada uma 

das lideranças comunitárias entrevistadas. Considero que seria frutífero 

examinar o emprego do termo nos diferentes usos e acepções que foram 

encontrados em campo, ou seja, no sentido êmico, conforme ele é manipulado e 

expresso no discurso. Além disso, seria válida uma investigação dessa categoria 

entre beneficiários de políticas públicas em outros campos e em outras 

localidades, identificando se essas dinâmicas expressas por meio dos discursos 

encontram-se também presentes.

A antropóloga Carla Teixeira (2005) havia chamado a atenção para a luta 

pela definição do significado do termo “parceria”, que pode variar grandemente 

de acordo com o contexto em que ele é empregado, apontando a necessidade 

de se lançar um novo olhar para o tema. Ela chama a atenção para o caráter de 

efemeridade que está ligado aos usos mais recentes do termo, condicionando 

sua interpretação a uma noção de evento, sem a necessidade do 

compartilhamento de valores ou objetivos de médio ou longo prazo, ressaltando 

a ligação do termo “parceria” a um campo semântico que incluiria também os 

termos “solidariedade”, “ajuda” e “doação”. 

As observações de campo mostram concordância com a idéia de ajuda 

ou doação conforme apontado por Carla, mas por outro lado implicam em um 

fator de comprometimento com a reciprocidade que se sabe esperada.

De um ponto de vista pragmático, esse seria justamente o efeito material 

visível e claramente perceptível de um arranjo de “parceria”, o fato de que ele 

resulta em algo que beneficia a comunidade. Os beneficiários das políticas 



públicas não estariam levando em conta e nem lhes interessaria saber por meio 

de que instrumentos jurídicos podem estar sendo negociados acordos que 

teriam finalidade de supostamente atender às demandas da “comunidade”.

O que importa para as pessoas e se destaca nesse processo de interação 

social entre “comunidade” e “agentes políticos” é antes a eficácia dos resultados 

obtidos pela dita “parceria”, no sentido da obtenção de melhorias tais como a 

construção de um novo galpão de trabalho ou aquisição de uma sala nova, um 

curso de formação ou o aprimoramento de técnicas de trabalho, do que o 

processo por meio do qual isso poderá se realizar.

No discurso das entrevistadas, de forma semelhante, a “parceria” 

funciona como símbolo de um conjunto de operações que podem ser 

executadas nas relações entre a comunidade e a instituição apoiadora, o 

SEBRAE, que resultaria na obtenção de resultados materiais que solucionariam 

os problemas da comunidade, ou seja, que representariam umtipo de “cura”. O 

apelo à “parceria” pode ser então melhor compreendido se for tomado como 

símbolo de um conjunto de procedimentos, mais ou menos conhecidos e 

familiares, que geram resultados práticos tangíveis.

Tomando a noção de parceria como recurso simbólico, é útil resgatar a 

teoria de Mary Douglas sobre a relação entre o simbólico e a vida social. 

Douglas (1970) elabora uma teoria derivada de investigações sociolingüísticas, 

na qual concebe a existência de duas formas discursivas que seriam 

contingências mesmo da estrutura social. Douglas aplica essa teoria à análise 

de rituais, tratando-os como formas discursivas, e analisando o ritual como uma 

forma de comunicação, que transmite cultura e é gerada nas relações sociais. 

Ela admite o uso de um código restrito na linguagem, que não favorece a 

discussão do significado dos termos empregados, por oposição a um código 

mais amplo, que permitiria a elucidação dos termos. O primeiro seria empregado 

para tratar com aqueles sujeitos que pertencem ao mesmo grupo social e 

dispensaria a elucidação dos termos: “Speech tends to be treated as a datum, 



something taken for granted.” (Douglas, 1970: 21).

A obra chama a atenção pela ênfase conferida à busca do significado das 

formas simbólicas nas suas correspondências com as formas sociais, o que 

sugere se aplicar a esse caso específico de análise. Trazendo a teoria de 

Douglas para pensar o emprego do termo “parceria”, conforme ele é encontrado 

em campo, podemos supor que ele está sendo empregado como portador de um 

significado fixo, que não está para ser esclarecido nem negociado, pertencendo 

portanto à categoria de discurso que ela classificaria como código restrito. 

Tratado como um código restrito, o termo “parceria” figuraria como uma forma 

simbólica cujos significados são implícitos, locais e particulares. Serviria à 

afirmação da ordem social e contribuiria para a função de manutenção da 

solidariedade do grupo, comparavelmente à religião.

Dentro do universo do artesanato de Brasília, conforme pôde ser 

observado em campo, o termo “parceria” figuraria como um dos símbolos dessa 

cosmologia, nos termos de Douglas, sendo empregado não para descrever o ato 

de cooperação entre dois agentes, mas como categoria do entendimento da 

própria forma social local no seu relacionamento com instituições como o 

SEBRAE. Segundo Mary Douglas e Baron Isherwood:

“Um membro de uma tribo, com tantos rebanhos quantos quiser não se 

sente pobre. Pode carecer de eletricidade e de transporte aéreo, e daí? 

No universo que conhece, se tiver acesso a toda informação necessária e 

puder difundir suas opiniões, não é pobre. A medida correta da pobreza, 

nesse caso, não são as posses, mas o envolvimento social.” (DOUGLAS 

E ISHERWOOD, 2004: 34, 35)

A “parceria” figura aqui antes como medida da capacidade de integração 

social dos indivíduos do que como indicação de pobreza. A pobreza poderia ser 

interpretada então como uma incapacidade de estabelecer relações sociais e 



incapacidade de interagir significativamente na sociedade.

O “Parceiro do seu crescimento!”1

O apoio à atividade artesanal está presente em todos os Estados do 

Brasil e é particularmente forte no Distrito Federal. De acordo com o sítio da 

organização, “O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas, é um órgão de parceria público-privada que tem como principal 

objetivo incentivar e apoiar a criação de micro e pequenas empresas”. Cumpre 

esclarecer como se constitui essa parceria entre o Estado e o Setor Privado, 

para que se consiga entender os motivos que levam um órgão especialmente 

voltado para o Mercado a se ocupar de temas como a promoção do 

desenvolvimento e a investir na geração de empregos e renda. Em última 

análise, o que tem o SEBRAE que se faz presente na cena das políticas 

públicas para o artesanato não apenas em Brasília, mas em todo o Brasil?

A noção de “parceria” surge desde o primeiro contato com essa 

instituição. Na própria definição do SEBRAE, o termo se faz presente quando se 

descreve como esse órgão se constitui. A importância das “parcerias” é repetida 

inúmeras vezes, tanto dentro do SEBRAE como pelas artesãs, no ambiente dos 

grupos de trabalho, conforme procuro mostrar aqui. Tomando como ponto de 

partida o website, o SEBRAE se define como “parceiro do crescimento”.

“Esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo no SEBRAE e para isso a 

gente busca parceria, que senão o SEBRAE não daria conta, a demanda cada 

vez maior e é sempre espontânea. Nunca o SEBRAE vai numa comunidade 

estimular nada. O que o SEBRAE faz, o que eu estimulei foi o primeiro, chamado 

Pró- mulher, o resto foi demanda espontânea e a demanda é constante e agente 

não tem dado conta de atender. Nós temos o apoio do comitê SOS cidadania 

que desde o início foi meu grande parceiro, que são funcionários do Banco do 

Brasil que nos ajudam a comprar uma máquina ou reformar a



cozinha. Eles tem também a alimentação alternativa, a gente entra com eles, 

para comprar a matéria prima. Depois nós fizemos parceria com o governo local, 

a secretaria de solidariedade, aquelas famílias que recebem benefícios do 

governo e também atualmente nós estamos trabalhando com a Secretaria de 

Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia que é um grande parceiro 

nosso atualmente.” (Antonieta Contini, SEBRAE)

A Gerente do SEBRAE Antonieta Contini menciona alguns dos “parceiros” que 

têm contribuído para o projeto de desenvolvimento local, como o comitê SOS 

cidadania, formado por funcionários do Banco do Brasil, entidade esta que 

também integra o Conselho Deliberativo do SEBRAE

“Nós temos feito parcerias também com empresas e o objetivo é dar 

trabalho para elas o ano todo, então tem empresas que nos procuram e 

tem grupo já trabalhando para determinada empresa, porque a demanda 

está grande, então elas trabalham na própria comunidade. A gente tem 

um local de encontro, mas o trabalho é feito nas próprias casas só que 

com acompanhamento para obedecer a qualidade e o prazo de entrega, 

essa coisa toda, a gente acompanha também, depois da feira a gente tem 

esse apoio para acompanhar a produção do que foi pedido, a qualidade e 

a entrega no prazo até que elas possam elas mesmas, como algumas já 

estão fazendo sozinhas, mas no princípio a gente tem que dar toda essa 

orientação porque a gente está formando empresários.” (Antonieta 

Contini, SEBRAE)



Antonieta Contini sugere a existência dessa rede de relações quando fala 

das “parcerias” com empresas, que buscam a intermediação do SEBRAE para a 

confecção das encomendas. Destaca-se aqui a função de “acompanhamento 

para obedecer a qualidade e o prazo de entrega” como uma “orientação” dada 

pelo SEBRAE, pois “a gente está formando empresários”. O recurso a categoria 

de “parceiros” permite mencionar a rede de relações e ao mesmo tempo manter 

na obscuridade a identidade dos parceiros e da própria forma de cooperação, 

nos termos em que ela ocorre. 

Na visão de muitas artesãs, as parcerias com organizações não-

governamentais aconteceriam como resultado de uma “evolução” de grupos de 

trabalho que decidem se transformar em organizações dessa natureza, sendo 

essa uma das possibilidades de formalização do grupo. Começam com grupos 

artesanais que aos poucos transformam-se, buscando a melhoria do trabalho, 

tornando-o mais organizado, mais especializado e mais capaz de gerar renda 

para as participantes. A criação da grife Apoena é um exemplo de “evolução” de 

grupo de trabalho, partindo da própria consultora do SEBRAE junto a diversos 

grupos.

“Nos procuraram porque muitas associações e muita ONG quer dar o 

apoio mas não tem essa...não tem uma metodologia, o produto tem pouco 

no mercado, o produto não tem qualidade daí a pessoa faz e não vende, 

faz e vai perdendo o estímulo e vai desanimando” (Antonieta Contini, 

SEBRAE)

Empoderamento pelo discurso

Cabe notar que, na medida em que são incentivadas a participar de todas 



as etapas da produção e comercialização dos seus produtos, as artesãs vão 

aprendendo a falar sobre o seu trabalho de acordo com os modelos propostos 

pelo SEBRAE. Com isso, ocorre um processo de naturalização do discurso 

institucional, uma vez que aprenderam a falar de si e de seu trabalho, ou 

simplesmente se acostumaram a essa tarefa, ao mesmo tempo em que recebem 

treinamentos e cursos cujo foco é o empreendedorismo e o atendimento ao 

mercado consumidor. Há uma sobreposição da fala individual com o discurso 

institucional, de onde é retirada a autoridade ilocucional.

John Austin (1962[1955]) ressalta que se faz diferentes coisas com a 

linguagem, uma vez que essa pode se relacionar de diferentes maneiras com a 

realidade. Alguns discursos são meramente descritivos da realidade, enquanto 

outros são capazes de instituí- la. Esse autor critica as teorias sobre a linguagem 

até a sua época, que segundo ele serviam a finalidades descritivas e cujo valor 

de verdade ou conexão com a realidade eram avaliados em termos de 

verdadeiro ou falso apenas. Para ele, a linguagem implica muito mais do que 

discursos verdadeiros ou falsos, pois muitas outras coisas poderiam ser feitas 

através da linguagem, levando em conta as dimensões do contexto de fala e a 

dinâmica social envolvida.

A linguagem para Austin (2004[1962]) pode ser entendida como 

correspondendo a três tipos de atos lingüísticos: i) locucionário, que consistiria 

em dizer alguma coisa, simplesmente dizer algo; ii) ilocucionário, que se 

realizaria quando se diz algo como uma promessa ou uma ordem e iii) 

perlocucionário, que se perfaria ao se dizer algo que institui arealidade, como no 

caso do “eu te batizo”, proferido pelo padre, que é condição necessária para que 

o batismo aconteça. São os “atos de fala” que aparecem posteriormente na sua 

teoria, empregados para criar realidades através do discurso, realidades estas 

que não são realidades apenas discursivas, mas sociais.

Para que o discurso seja capaz de instituir a realidade ele deve atender a 

alguns requisitos fundamentais. Para a validade dos “atos de fala 



performativos” (atos perlocucionários), a autoridade do agente da fala é 

necessária e essa autoridade provém do mundo social, de forma que se situa 

num campo extra-lingüístico.

No caso do discurso das artesãs, pode-se dizer que sua força reside 

justamente no fato de ter por trás uma instituição que lhe dá sustentação. O 

discurso institucional é de alguma forma assimilado e reproduzido ao mesmo 

tempo, numa via de mão dupla. Pode-se dizer, conforme Mary Douglas (1986), 

que o indivíduo cria a instituição, através do discurso, mas não apenas pelo 

discurso, já que é preciso haver certa materialidade, e que o discurso também 

cria o indivíduo, na medida em que lhe oferece papéis a serem desempenhados, 

atuando em seu nome. Douglas afirma ainda que, ao lidar com instituições, 

estamos tratando de formas de classificação e de processos de reificação, em 

que o discurso institui a realidade dentro da instituição e se reproduz fora dela, 

num processo que se realimenta a cada vez que é repetido.

Para Michael Herzfeld (1992:68), Douglas não teria dado muita atenção 

ao modo como o sistema é continuamente manipulado pelos atores carregados 

de intenções e na forma como eles manipulam o sistema de classificação, 

atuando de modo que favoreça a si mesmos. Para este autor haveria uma 

lacuna nos estudos antropológicos no que diz respeito à capacidade ou poder de 

agência individual de dentro da instituição.

A partir da análise dos discursos das artesãs sobre si mesmas e seu 

trabalho e dos discursos dos representantes das instituições atuantes nesse 

campo e diretamente envolvidas com os grupos estudados, podemos observar o 

discurso em ação, o modo como ele institui a realidade, tanto do ponto de vista 

institucional, quanto no que diz respeito ao cotidiano das próprias mulheres.

Destaca-se também a dinâmica cultural na qual o indivíduo recorre à 

instituição como forma de fortalecer seu discurso, e ao fazê-lo reifica esse 

discurso, tornando-o mais forte. De modo circular, o indivíduo vivifica o discurso 



institucional assim como a instituição fortalece o discurso individual.

Observou-se nas entrevistas com as artesãs que a auto-estima da mulher 

é reforçada pela forma como ela fala de si mesma, pois, como artesã, ela se vê 

inserida numa rede de produtividade e constrói uma imagem pública de si 

mesma. O seu lastro é a instituição que a instrumentaliza. O processo de 

reconstrução dessa identidade das mulheres brasilienses que resulta no 

fortalecimento das identidades como artesã e no seu empoderamento pelo 

discurso se dá no curso das interações que ela estabelece em seu percurso de 

negociações. Partindo inicialmente da necessidade de se organizarem para a 

obtenção das metas mais básicas elas vêem surgir o espírito de liderança na 

comunidade e a força organizadora para levar adiante suas demandas.

O passo seguinte é encontrar o espaço de negociação para as suas 

demandas e descobre-se, ainda por meio de interações, que avanços podem ser 

obtidos por meio de “parcerias“. Está conformada assim uma dinâmica social 

que pode ser entendida como um sistema de trocas, não apenas trocas no 

sentido material, para a construção de um galpão de trabalho ou obtenção de 

matéria-prima, mas especialmente uma dinâmica de trocas simbólicas, como 

seriam as trocas lingüísticas ou discursivas.

No campo discursivo é que se dão os embates, tanto pela definição ou 

imposição do significado dos termos empregados, mas também pela 

apropriação vocabular dos discursos institucionais, necessários para um 

reposicionamento de sua posição de fala para uma posição de maior prestígio e 

poder.

O empoderamento da mulher artesã se dá, assim, não apenas pela 

constituição de um campo de trabalho em que ela passa a dispor de uma renda, 

o que lhe permite maior autonomia, mas também pela criação de um campo 

discursivo em que essa mulher encontra-se em posição de autonomia e 

independência. 



Tal campo discursivo organiza-se em torno de conceitos como „parceria“, 

que remetem a valores como „reciprocidade“ e „simetria“. Se formos analisar do 

ponto de vista material a relação que se estabelece entre as artesãs e o 

SEBRAE, encontraremos atores em posições assimétricas, com as mulheres 

situadas claramente no polo subordinado. Embora elas detenham criatividade e 

força de trabalho, entende-se que sozinha não conseguirão alcançar seus 

objetivos. A assistência que recebem do SEBRAE e outros „parceiros“ torna-se 

fundamental, nesse contexto, para que tenham êxito e consigam melhorar suas 

vidas e a situação da própria comunidade. No discurso sobre „parceria“, 

contudo, não há um pólo que dá e outro que recebe, os dois polos dão e 

recebem ao mesmo tempo, operando uma espécie de troca.  

Marcel Mauss, em „Ensaio sobre a Dádiva“, descreve esse tipo de relação 

em sociedades arcaicas. O antropólogo mostra como os contatos entre diversas 

tribos da polinésia, entre outras, costuma envolver troca de presentes, na qual 

uma prestação conferida por um grupo gera necessariamente uma 

contraprestação. A reciprocidade é o princípio básico por trás da troca, situando 

os dois polos em posição de simetria e igualdade. Resta evidente que a 

categoria „parceria“ envolve a mesma noção de simetria e igualdade. Quando 

dois atores são parceiros, eles colaboram para um objetivo comum, dão e 

recebem ao mesmo tempo, sendo igualmente prestadores e beneficiários de 

cooperação. Não importa que, na prática, um dos polos ofereça mais ou que um 

deles receba um benefício intangível, na medida em que eles são descritos 

como „parceiros“ as diferenças entre eles desaparecem, o que promove o 

empoderamento do polo mais fraco.

O uso do conceito de „parceria“ permite, ainda, que os agentes 

permaneçam ocultos, com isso ocultando-se também a assimetria entre eles. 

Quando um grupo de artesãs afirma que realizou um projeto em parceria, 

nenhuma definição adicional parece necessária. Não é preciso dizer quem são 

os parceiros, qual a contribuição de cada um para a realização do projeto, qual o 



objetivo da parceria, etc., etc., tudo o que importa é que houve um processo 

colaborativo, de cooperação, para a realização de um objetivo supostamente 

comum. Dá-se crédito, portanto, a um outro, o parceiro, que contribuiu para 

aquele resultado – reconhece-se, afinal, que um outro ator está presente no 

processo – mas as relações de poder que subjazem a essa relação se 

neutralizam na prática discursiva. O ingresso na relação de “parceria“ gera um 

comprometimento de ambas as partes que é resultado da obrigação moral de 

retribuir, implícito na idéia de reciprocidade.

Pode-se dizer que a criação de tal campo discursivo favorece o 

empoderamento das artesãs, uma vez que supõe uma igualdade ou simetria de 

fundo entre elas e seus „parceiros“. As próprias instituições que conferem 

legitimidade a esse discurso conferem eficácia simbólica às práticas que 

promovem. Gerando efeitos na prática social e na autopercepção das mulheres, 

esse discurso não simplesmente descreve uma realidade, mas a institui, 

funcionando como o ato de fala perlocucionário de Austin. A „parceria“ do 

discurso converte-se, assim, em uma prática social moldada pelos valores e 

princípios da reciprocidade inerente a qualquer „parceria“.

Ao ocultar as relações de poder que estão por trás dessas práticas, 

contudo, essa linguagem também mascara eventuais tensões ou conflitos de 

interesses que podem estar presentes no trabalho entre atores com diferentes 

perfis e objetivos. Seguindo a crítica de Herzfeld a Douglas, pode-se dizer que, 

se as instituições se materializam pela prática dos indivíduos, esses não agem 

de forma neutra, negociando e manipulando sentidos de forma a favorecer seus 

próprios interesses. No caso das artesãs, pode-se supor, o poder de agência 

não se esgota na „parceria“, vai muito além dessa, mas ao mesmo tempo é 

moldado pelas formas institucionais criadas e desenvolvidas pelos „parceiros“. 

Na tessitura do discurso se revelam, assim, as múltiplas formas de relação entre 

cultura e poder.
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