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1ª REUNIÃO DO COLEGIADO SETORIAL  

DE ARTESANATO DO CNPC 

 

Reunião realizada pela Secretaria de Articulação e Desenvolvimento Institucional 

(SADI) do Ministério da Cultura, sob a coordenação da Secretaria de Economia da 

Cultura nos dias 29 e 30 de novembro de 2016 (terça-feira e quarta-feira), das 9h30 às 

18h00, no edifício Parque da Cidade (sala 1005 - 10º andar). 

 

PRESENTES: 

1. Coordenadora-Geral Substituta Maria Lúcia Franco Pardi, poder público 

2. Suplente: Andrey do Amaral dos Santos, poder público 

3. Francisco Marcos Ronaldo Moreira, técnico secretariado 

4. Ana Letícia Fialho, poder público 

5. Cláudio Lins, poder público 

6. Adriana Chaluppe dos Santos, sociedade civil 

7. Beatriz de Fátima Soares, sociedade civil 

8. Darlindo José de oliveira Pinto, sociedade civil 

9. Irineu Bento, sociedade civil 

10. Joana Marta Chaves Pimentez, sociedade civil 

11. Juçara Tereza Mões da Silva, sociedade civil 

12. Maria Bonfim Moreira de Souza, sociedade civil 

13. Marli Gonçalves Rios, sociedade civil 

14. Nivaldo Jorge da Silva, sociedade civil 

15. Renato Sampaio da Silva, sociedade civil 

16. Ronaldo Omar Martins Dutra, sociedade civil 

17. Silvana Pacheco Nunes, sociedade civil 

18. Simei Aranha Dantas, sociedade civil 

19. Vânia Maria de Oliveira Santos, sociedade civil 

20. Vera Lucia Carvalho de Lima, sociedade civil 

 

 

PAUTA: 

DIA 29/11 

  Parte 1) Pauta comum a todos os setoriais   

         Abertura: Secretário da Economia da Cultura, Cláudio Lins  

         Contação de histórias com a artesã e professora Nyedja Gennari 



 
 

 

 

        Esclarecimentos sobre a sessão plenária anteceder as reuniões dos colegiados 

setoriais (4 reuniões de pleno e 2 de setorial, além da urgência em debater e 

definir o temário da IV CNC) 

         Informes sobre calendário para 2017: 

 IV Conferência Nacional de Cultura – informe sobre a previsão de sua 

realização em novembro/2017 

 Teia: Encontro Nacional dos Pontos de Cultura – informe sobre previsão 

de realização em setembro de 2017 

 

  Parte 2) Ordem do dia   

 Pautas específicas do colegiado (organizar ordem das pautas que serão 

debatidas) 

 Pauta prioritária a ser debatida sobre os eixos temáticos da IV CNC (um dia de 

debate) 

 

DIA 30/11 

  Parte 3) Produtos (ao final do último dia): 

         Participação do Diretor Fábio Silva e da Coordenadora-geral Ana Beariz Ellery, 

ambos da Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa, da Presidência da 

República.  

          Fala da Deputada Federal Simone Morgado (PMDB-PA) 

         Apresentação da Secretaria da Economia da Cultura 

         Participação da artesã e atriz Karla Calasans 

Moções e Recomendações (se houver) 

         Informes finais 

         Encaminhamentos 

 

 

ITEM 1 DA PAUTA 

Dia/Horário 

 

A) RESUMO 

 

Flávia de Mello Castro, coordenadora do CNPC, explanou sobre o Conselho, dando 

informes gerais. O servidor Andrey começou a reunião do colegiado com a sugestão do 

seguimento da pauta, a começar com o debate sobre os eixos temáticos, mas os 

membros do colegiado preferiram tratar primeiro das pautas do próprio colegiado, ou 

seja, com os assuntos que interessam diretamente aos Artesãos. Sem objeções, 

começamos pelos assuntos de interesse do grupo, não seguindo a sequência da pauta. 

Ainda assim, todos os assuntos da pauta foram discutidos com o grupo ao longo dos 

dois dias. 

 



 
 

 

 

Nivaldo Jorge apresentou um informativo sobre a nomeação do Conselho Estadual de 

Políticas Cultuais do estado de Pernambuco, que ele integra como representante do 

artesanato, e que o Conselho Estadual já está se reunindo para a nomeação do 

conselheiro nacional. 

 

Adriana Chalupe, conselheira de Alagoas, questionou a falta de recurso de gravação do 

áudio na reunião do colegiado, e registrou que atualmente o Ministério da Cultura tem 

estrutura física, tem um prédio físico, mas não possui conteúdo e políticas públicas 

eficazes e úteis. Segundo ela, o Governo percebeu que o artista é forte, e os artesãos não 

podem enfraquecer e que não querem perder o empoderamento. 

 

O servidor Andrey do Amaral dos Santos reafirmou o compromisso de os servidores do 

Ministério da Cultura continuarem na luta pelas políticas públicas e na valorização do 

artesanato, não só no MinC, como também em parcerias com outros órgãos. Andrey 

continuou dizendo que ele e a Coordenadora-Geral Substituta Maria Lúcia Pardi são 

servidores concursados e que estão totalmente dedicados à cultura, estando à disposição 

deste Colegiado. 

 

Adriana Chalupe disse que o ex-ministro Marcelo Calero seria uma esperança maior 

para a cultura, pois estava empenhado em trabalhar pela pasta. Ela se espantou com o 

pedido de exoneração de Calero. Depois da entrevista do novo ministro Roberto Freire 

no programa Roda Viva, “viu-se que o Ministério está fadado ao falecimento” e que, 

pelo “andar da carruagem”, está fadado a voltar a ser uma secretaria. 

 

Simei Aranha Dantas, conselheira do Maranhão, questionou porque a reunião do Pleno 

se reuniu antes do Colegiado, pois quem legitima o Pleno são os colegiados, nos quais 

são apresentadas as reivindicações feitas nas reuniões do colegiado. Pediu as 

informações sobre o orçamento dedicado à cultura, mais especificamente qual parte é 

voltada à cultura popular e ao artesanato. 

 

Flávia Mello de Castro respondeu a alguns questionamentos sobre o CNPC e outros 

questionamentos foram respondidos ao longo do dia, respeitando o plano de trabalho da 

nossa coordenação. Não houve informes sobre calendário para 2017 (IV Conferência 

Nacional de Cultura e Encontro Nacional dos Pontos de Cultura). 

 

 

B) SUGESTÕES 

 

O Colegiado solicitou a realização de editais específicos para o artesanato. O que 

ficamos de discutir ao longo dos dois dias de reunião. Adriana Chalupe reivindicou que 

o Plano do Artesanato seja cumprido e publicado imediatamente. 

 

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

 

Os responsáveis pelo colegiado e os servidores do MinC se comprometeram em 

trabalhar em prol do tema, formulando boas políticas públicas que deem continuidade às 

demandas dos artesãos. Que o Ministro Roberto Freire honre os compromissos 



 
 

 

 

assumidos nas Conferências anteriores e realize a IV Conferência Nacional de Cultura 

ainda em 2017. 

 

 

 

ITEM 2 DA PAUTA 

Dia 29/11 / Horário: de 9h30 às 17h40 

 

A) RESUMO 

 

A representação da Secretaria de Economia da Cultura (SEC) na condução deste 

Colegiado está sob a responsabilidade da equipe da Coordenação-Geral de Formação 

Técnica, Gestão e Produção (CGFGP) na gestão da Coordenadora-Geral Gisele Dupin, 

cuja equipe é formada pela servidora Maria Lúcia Franco Pardi, Coordenadora-Geral 

Substituta, e momentaneamente por Andrey Santos. A reunião foi secretariada por 

Francisco Marcos Ronaldo Moreira, apoio administrativo da SEC. 

 

Devido à ausência da Coordenadora-Geral Gisele Dupin por motivo de férias, a reunião 

foi conduzida pela Coordenadora-Geral Substituta, Maria Lúcia Pardi. Após as boas-

vindas, Andrey fez a abertura por meio da contadora de histórias Nyedja Gennari; a 

contação de histórias foi temática, relatando a figura do artesão e sua profissão, pauta do 

Colegiado. Após a intervenção artística, houve uma rodada de apresentações na qual 

cada presente relatou sucintamente suas experiências de saberes e fazeres com a 

linguagem Artesanato. Alguns, inclusive, salientaram suas experiências exitosas nas 1ª, 

2ª e 3ª Conferências Nacionais de Cultura.  

 

 
Foto 1: Abertura da reunião com a contadora de histórias Nyedja Gennari 

 

Andrey Santos e Flávia Castro, coordenadora do CNPC, explanaram para contextualizar 

o grupo de mais de 20 pessoas – sendo 15 membros do colegiado (entre titulares e 

substitutos) e 5 de instituições públicas, além de convidados. Esclareceu-se que as 

reuniões têm como referência o regimento interno dos colegiados.  



 
 

 

 

 

Foi fornecido um panorama da reunião do Plenário do CNPC, ocorrida nos dias 17 e 18 

de novembro de 2016. Depois disso, o mediador Andrey Santos e a conselheira Vânia 

Maria de Oliveira Santos iniciaram uma explanação sobre a 4ª Conferência Nacional de 

Cultura, sob a supervisão da coordenadora Flávia Mello de Castro.  

No primeiro dia da reunião, foram discutidos os quatro primeiros Eixos Temáticos e 

verificou-se de que maneira o Artesanato está contemplado em cada um deles: 1) 

Economia da cultura e novas tecnologias; 2) Infraestrutura cultural, integração e 

desenvolvimento; 3) Cultura e sustentabilidade; 4) Cidadania, diversidade e 

participação.  

No segundo dia, foram discutidos os dois últimos Eixos Temáticos: 5) Política cultural, 

gestão e capacitação, e 6) Preservação e salvaguarda do patrimônio cultural. 
 

 

B) SUGESTÕES 

 

A grande preocupação geral expressada por todos os membros do Colegiado presentes, 

refere-se à regulamentação da profissão do artesão, realizada por meio da Lei 13.180, de 

22 de outubro de 2015 (texto disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-

2018/2015/Lei/L13180.htm), já reconhecida e sancionada, mas que ainda não foi 

regulamentada. 

 

No início da sessão, o conselheiro Nivaldo Jorge da Silva informou sobre sua atuação 

no artesanato de Pernambuco, e sobre sua participação na 3ª Conferência Estadual de 

Cultura do seu Estado. A Conselheira Adriana Chaluppe Santos Araújo manifestou 

preocupação com os novos rumos das políticas públicas para o setor, e sugeriu unidade 

do colegiado para cobrar das autoridades soluções para o artesanato, tanto de seu Estado 

(Alagoas), quanto do Brasil. Como políticas públicas, entendem a correta articulação e 

funcionamento dinâmico e sustentável do trinômio CNPC-PAB-FNC. 

 

Simei Aranha Dantas, conselheira do Maranhão, definiu que o foco das políticas 

públicas deve ser principalmente a pessoa, ou seja, o artesão, e não apenas o produto. 

Segundo ela, “o maior patrimônio são as pessoas, e o artesão-artista vive de sua luta e 

só a luta muda a vida. O verdadeiro artesão é aquele que transmite seus saberes e 

fazeres tradicionais. Não queremos nossas conquistas e direitos violados”. Simei Dantas 

sugeriu mais ações específicas para o artesão, especificamente editais de premiação para 

o setor. 

 

Unanimemente, o colegiado entendeu que o grupo precisa absorver e se apropriar mais 

dos programas de Economia da Cultura para que o artesão e a arte artesã sobrevivam no 

mercado altamente competitivo de hoje, e que haja maior profissionalização do setor, 

valorizando-se não somente o aspecto econômico, como também o aspecto simbólico e 

sustentável que atinge o setor. Os membros do colegiado setorial devem propagar esse 

conceito simbólico entre seus pares para consolidar o artesanato como vetor cultural 

tanto como expressão nacional como internacional. O colegiado deve ter como base o 

marco conceitual da Economia da Cultura e seu Plano Setorial. Uma das questões 

sempre debatidas pelo grupo foi a indagação de porquê o Plano Setorial do Artesanato, 

já referendado pelo Pleno, ainda não está publicado no Diário Oficial da União, nem no 

sítio do MinC.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13180.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13180.htm


 
 

 

 

 

Todos gostariam também de contar com uma publicação impressa do Plano, além de 

versão virtual na página do MinC, e da publicação de um extrato no DOU, o que poderá 

dar legitimidade e força jurídica ao instrumento e ao setor, assim como contribuir para 

sua ampla divulgação e o reconhecimento dos milhares de artesãos que atuam no país.  

 

Um problema a ser resolvido é a questão dos intermediários. Quando estes adquirem as 

peças artesanais e não dão os créditos às obras adquiridas e essas obras são vendidas 

como se não tivessem “assinatura”, o artesão é prejudicado. O consumidor final adquire 

o artesanato sem saber sua procedência – a origem e quem fez aquela peça. O colegiado 

citou o caso da China e de Bali, que exploram mão de obra escrava para a produção de 

artesanato, que é vendido pelos atravessadores.  

 

Nivaldo Jorge criticou o fato de o SEBRAE aceitar em suas feiras de artesanato alguns 

revendedores de joias de Bali, Tailândia. A procedência do artesanato desses 

representantes não é fiscalizada. Não se sabe quais são os países de origem, onde são 

fabricadas as peças, quem são os artesãos, se o material utilizado é tóxico ou não, etc. 

Isso faz com que as peças sejam vendidas a um preço baixo, o que desvaloriza o 

produto do artesão brasileiro e torna a competitividade desigual. O artesanato vindo do 

exterior está sendo vendido em todas as feiras de artesanato no Brasil com preços muito 

baixos. Assim, os fabricantes nacionais e trabalhadores artesãos não conseguem 

competir. Existe grande fiscalização dos brasileiros pelos órgãos de controle, mas não é 

aplicado o mesmo rigor com fornecedores de outros países. Segundo ele, além disso, o 

SEBRAE pouco apoia o artesão, só estando interessado em transformar o artesão em 

Microempreendedor Individual para o recolhimento de impostos. O Colegiado sugeriu 

que seja tomada alguma atitude sobre esse material de procedência duvidosa 

comercializado em feiras nacionais. 

 

Sobre o Eixo 1 (Economia da cultura e novas tecnologias), Nivaldo Jorge citou sua 

preocupação sobre as novas tecnologias, cintando as impressoras de corte a laser, pois 

estas fazem produtos em série, que são vendidos equivocadamente como peças 

artesanais em feiras. O Conselheiro Nivaldo citou que, auxiliando o trabalho do artesão, 

as máquinas podem ser usadas, desde que não sejam automáticas ou duplicadoras de 

peças, como acontece com os instrumentos e as máquinas de serigrafias, por exemplo. 

“As máquinas desvirtuam o conceito de artesão. Por isso, é preciso pensar melhor sobre 

os processos de utilização de maquinário na prática artesã”. 

 

Sobre as novas tecnologias citadas no Eixo 1, o que é positivo para o Colegiado de 

Artesanato é a divulgação de produtos em redes sociais, como páginas de 

relacionamento e blogs, pois essas ferramentas alavancam suas vendas. Mas quase que a 

totalidade dos artesãos não sabe como utilizar as mídias sociais e a internet para 

agregarem valor à sua arte e aumentar suas vendas. Os artesãos alegam dificuldades 

para assimilar a operacionalização das redes sociais. O Colegiado acredita que seria 

interessante dispor de um curso voltado a vendas de produtos artesanais na internet, 

com o intuito de divulgação e venda.  

 

Especificamente para o Eixo 2 (Infraestrutura cultural, integração e desenvolvimento), 

sugeriu-se que as Praças dos Centros de Artes e Esportes Unificados (CEUs) abracem 



 
 

 

 

ações de artesanato para potencializar projetos dessa linguagem e difundir suas práticas 

sociais, pois o artesanato gera empoderamento e renda. 

 

No texto dos Eixos Temáticos, qual seja, Eixo 3 (Cultura e sustentabilidade), foi 

questionado sobre o começo da frase na quarta linha das observações, e foi solicitado 

que a expressão “cada vez mais se observam” seja mudada para “observa-se”, pois 

como está dá a entender que existe um ponto de partida, “a partir daqui”. Se possível 

retirar parte do texto, porque de “Cada vez mais” até “no coração das pessoas” o texto 

não é objetivo. 

 

Para os Eixos 4 e 5, houve unanimidade e o colegiado se sentiu contemplado com o 

texto proposto. Para o Eixo 6, o grupo decidiu esperar a manifestação do Colegiado de 

Patrimônio Material e Imaterial para inclusão e/ou crítica de uma nova redação, junto ao 

Pleno. Darlindo José reafirmou que é necessária a contribuição do Colegiado do 

Patrimônio com a complementação do texto debatido nos dias 29 e 30 de novembro. 

Simei Dantas contribuiu, exemplificando o processo ocorrido no Maranhão sobre a 

salvaguarda e proteção referente ao Tambor de Crioula, que, em 2007, foi titulado como 

patrimônio imaterial do Brasil. A partir daí, construiu-se o Plano da Salvaguarda e foi 

criado um comitê gestor para acompanhar os projetos de salvaguarda. A construção 

deste plano foi interessante porque “o Tambor de Crioula é uma dança composta em sua 

grande maioria por idosos, e muitos dos mestres morreram no total abandono. Isso foi 

preocupante. Com a salvaguarda, aquele grupo de trabalho começou a discutir políticas 

públicas para o Tambor de Crioula, onde existem grandes mestres artesãos”, registrou a 

conselheira Simei. Segundo ela, houve dificuldade de atingir esses mestres, os quais, em 

sua grande maioria, encontram-se nas zonas rurais, em áreas afastadas dos grandes 

centros. Aí, criaram-se leis estaduais que já foram sancionadas, como por exemplo, a lei 

de Manutenção e Preservação da Cultura Material e Imaterial e a de Valorização dos 

Mestres. No tempo que Simei fazia parte desse plano, dois Mestres foram 

contemplados.  

Ao final da leitura do Eixo 6, a servidora Maria Lúcia Pardi apresentou a proposta de 

Eixos Temáticos apresentada pelo IPHAN para a IV Conferência Nacional de Cultura. 

Ao todo são sete Eixos: 1) Os desafios atuais da preservação e salvaguarda do 

patrimônio cultural brasileiro: a gestão das responsabilidades concorrentes; 2) A 

cooperação como estratégia para o fortalecimento da política nacional de patrimônio 

cultural; 3) O fomento da preservação e salvaguarda do patrimônio cultural: promoção 

de novas dinâmicas público-privadas; 4) Cultura como direito; 5) Economia da Cultura; 

6) Financiamento da Cultura e 7) Patrimônio Imaterial e Sustentabilidade Cultural. O 

Colegiado sentiu-se confortável com a proposta do IPHAN e, depois da leitura, todos os 

presentes se sentiram contemplados com o texto apresentado. 

 

A servidora Maria Lúcia Pardi comentou a dificuldade na valorização da cultura local 

por parte dos estados e municípios, o que torna mais difícil que o nível federal 

reconheça, e pediu que o colegiado lute pelo reconhecimento tanto estadual como 

municipal do artesanato local, pois o mercado externo olha para o artesanato brasileiro 

com muito mais pertencimento do que o próprio consumidor brasileiro. 

 

 

 

 



 
 

 

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

 

Nivaldo Jorge da Silva afirmou a necessidade de os conselheiros valorizarem em seus 

estados o Sistema Nacional de Cultura, e cobrarem a aplicação das leis com o apoio dos 

Conselhos Municipais de Política Cultural, e que os Planos Municipais precisam ser 

respeitados, bem como as políticas públicas de cultura devem ser acatadas pelos 

Conselhos Municipais de Políticas Culturais, no sentido de dar mais espaço para o 

artesão. O Conselheiro Nivaldo Jorge pediu que o colegiado e toda a categoria não se 

preocupem apenas com feiras, mas com a consolidação das políticas culturais. 

 

Os conselheiros Darlindo José de Oliveira Pinto e Renato Sampaio da Silva solicitaram 

apoio do Ministério da Cultura no sentido de dialogarem de forma mais efetiva com seu 

Estado (Pará). Segundo ambos, a Secretaria de Cultura do Pará pouco faz para a cultura 

popular e para o artesanato, mas é função da SeCult ouvir as demandas do setor. O 

Conselho de Cultura de lá tem 32 cadeiras nas diversas linguagens culturais. Embora o 

Artesanato tenha uma cadeira no Conselho, ainda é tímida sua representatividade, por 

falta de apoio. Pediu, então, que o Colegiado, o CNPC e o Ministério da Cultura 

valorizem mais o artesão e gerem representatividade em ações específicas para a arte 

popular. E que as instâncias governamentais assimilem mais o custo amazônico nas 

políticas públicas de cultura, trabalho, economia solidária, etc.  

Darlindo Oliveira reforçou o descaso dos governantes e a precariedade da cultura em 

seu estado. O conselheiro reclamou da distribuição dos recursos da cultura para cada 

estado, citando que os estados do Norte ficam somente com 0,4% dos recursos 

destinados à cultura, enquanto o Sudeste fica com 75%. 

 

O Secretário de Economia da Cultura, Cláudio Lins de Vasconcelos, prestigiou a 

reunião, e explicou que o país necessita de um posicionamento de marca com estratégias 

de levantamento e mapeamento de mercados internos e externos, e engajamento de 

público nos mercados brasileiro e internacional, ou seja, de um posicionamento da 

“marca” arte/cultura brasileira no mercado. Para isso, o Departamento de Estratégia 

Produtiva da SEC desenvolverá ações de branding para os serviços e produtos culturais, 

conforme detalhado posteriormente pela Diretora do Departamento de Estratégia 

Produtiva, Ana Letícia Fialho, quando da apresentação da estrutura, perfis e projetos da 

Secretaria. 

Segundo ela, a Coordenação-Geral de Formação Técnica, Gestão e Produção empregará 

esforços para desenvolver parcerias com o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), e 

tentará dispor de recursos para a realização de cursos de gestão para o setor, inclusive 

articulando fundos de investimento, crédito e microcrédito com outras instituições em 

ações transversais com a Coordenação-Geral de Empreendedorismo e Sustentabilidade 

da Secretaria da Economia da Cultura, do MinC. Poder ser criado um selo de 

reconhecimento de marca, ou seja, o branding brasileiro para valorização e 

posicionamento do artesanato do Brasil no mundo.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ITEM 3 DA PAUTA 

Dia 30/11 / Horário: de 9h30 às 18h00 

 

A) RESUMO 

Simey Dantas parabenizou o Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) que veio 

contemplar os povos de terreiro, os povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e as 

culturas tradicionais no Plano do Artesanato, e relatou o preconceito sofrido por parte 

desses povos pelos outros artesãos e pela sociedade. Mãe Juçara Tereza relatou sobre 

sua luta e a importância de especificar mais a cultura de sua comunidade. Os adeptos do 

Candomblé estavam inseridos em Comunidades Tradicionais, mas – devido à luta por 

especificidade – já são reconhecidos no meio da cultura como Comunidades de 

Terreiro. Descreveu ainda as histórias dos povos tradicionais de matrizes africanas, 

relatando todo o preconceito sofrido por eles no estado do Rio de Janeiro. Ela pediu 

mais reconhecimento e publicidade para as culturas de terreiro. Informou ainda que 

acionou a Justiça do Estado para defender esta cultura e suas tradições.  

 

O colegiado comprometeu-se a trabalhar mais a identidade local em suas peças, 

valorizando o valor simbólico de cada estado para melhor posicionamento do país em 

ações internacionais a serem desenvolvidas pelo Ministério da Cultura e pela Secretaria 

Especial da Micro e Pequena Empresa (SMPE) da Presidência da República, entre 

outros órgãos. 

 

O Colegiado solicitou apoio da Coordenação-Geral de Formação Técnica, Gestão e 

Produção (CGFGP) no sentido de desenvolver cursos de gestão para o setor, 

principalmente sobre como vender por meio da internet.  

 

O Diretor Fábio Silva, do Departamento de Empreendedorismo e Artesanato da SMPE, 

informou que poderá desenvolver em conjunto com a Secretaria da Economia da 

Cultura cursos de gestão para profissionalização do artesão, de modo a ganhar mais 

competitividade e força nos mercados interno e externo. Como missão de seu 

Departamento, há um esforço no sentido de implementar e fortalecer iniciativas para a 

inserção dos Empreendedores e Artesãos em ambiente favorável aos negócios, 

promovendo o acesso, desenvolvimento e sustentabilidade em mercados competitivos; 

além disso, também pretende aumentar o número de empreendedores formalizados, 

oferecendo condições ao MEI de crescimento empresarial; estimular o desenvolvimento 

do artesão como profissional de forma independente, preservando a tradição e a cultura 

brasileiras, oferecendo as melhores práticas para projeção e desenvolvimento dos  

Empreendedores e Artesãos nos mercados nacional e internacional.  



 
 

 

 

 

Foto 2 Diretor Fábio Silva, do Departamento de Empreendedorismo e Artesanato da SMPE 

 

A Diretora do Departamento de Estratégia Produtiva, Ana Letícia Fialho, apresentou um 

panorama da estrutura da Secretaria da Economia da Cultura, suas linhas de ação, 

características essenciais, áreas de competência e ações da SEC. Antes do intervalo da 

tarde, houve uma apresentação teatral da atriz Karla Calasans sobre o modo de fazer 

bordaduras artesanalmente. 

 

Foto 3: Ana Letícia Fialho, Diretora do Departamento de Estratégia Produtiva 

 



 
 

 

 

 

Foto 4: O Colegiado de Artesanato e a apresentação teatral de Karla Calasans 

À menção da atuação do SEBRAE, diversos membros o criticaram fortemente, 

contando diversas experiências ocorridas no país, como por exemplo: o órgão não segue 

as orientações do conceito teórico do PAB, credenciando não artesãos; a obrigação de o 

artesão se tornar um Microempreendedor Individual (MEI), o que os leva a 

endividamentos desnecessários, etc. É percepção comum no Colegiado que o SEBRAE 

é bom para vendedores, para quem trabalha com vendas, e não para o artesão. O 

SEBRAE incentiva o artesão a se tornar um MEI, mas, depois de constituído o CNPJ, o 

órgão não dá suporte ao artesão.  

 

B) SUGESTÕES 

 

Ronaldo Omar Martins Dutra afirmou que o artesanato precisa chegar às bases, pois não 

lhe foi dada a devida importância no panorama nacional, na medida em que o setor é 

responsável por 2% do Produto Interno Bruto. O Conselheiro falou sobre a dificuldade 

dos artesãos com carteira profissional, e afirmou que não se sente confortável com a 

definição da profissão de artesão por pessoas que trabalham com agricultura ou pesca, 

pois estes não são artesãos. Agricultores e pesqueiros já têm sua contribuição para a 

aposentadoria como trabalhadores rurais ou pescadores. Segundo ele, 62% dos artesãos 

do Espírito Santo estão na área rural. Ele também se sente desconfortável em sair do seu 

sistema de previdência para passar para outro regime. Sugere que o artesão esteja em 

sistemas de cooperativismo e associativismo. Por fim, Ronaldo pediu que os editais do 

MinC contemplem especificamente a área do Artesanato. 

De forma geral, a aposentadoria específica para o artesão é uma preocupação de todo o 

segmento há muitos anos, e foi uma luta recentemente estudada no bojo do PAB, onde 



 
 

 

 

se esclareceu que tal ação só poderia ser realizada mediante um Projeto de Lei (PL) 

específico na medida em que não foi anteriormente contemplada por nenhum outro 

instrumento. Solicitam apoio deste MinC à Secretaria do Planalto neste trabalho, a qual 

já ofereceu a possibilidade de elaboração de um capítulo sobre Cultura no PL.  

A cultura do artesanato é continental e abrande todo o Brasil. Assim, Nivaldo citou 

também os brincantes, afirmando que eles também podem ser reconhecidos como uma 

cultura do artesanato. Segundo Nivaldo, os brincantes não se reconhecem como 

artesãos, mas o são, pois eles são responsáveis pela produção de seus próprios adereços, 

o que é considerado artesanato pelo Colegiado. Então, o conselheiro Nivaldo Jorge 

sugeriu a inclusão de brincantes como artesãos. 

Darlindo José de Oliveira Pinto, dirigindo-se à coordenadora do PAB Ana Beatriz 

Ellery, pediu mais visibilidade para o artesanato. Para isso, solicitou a realização de um 

evento nacional para reunir todos os colegiados, de modo a dar mais visibilidade ao 

Artesanato, mas que o evento seja realizado pelo próprio Colegiado do Artesanato. 

 

Sobre o SEBRAE, como sugestão, foi pedida a realização de uma ação de alinhamento 

entre o MinC, o setorial, o conselho e o PAB, da Secretaria Especial da Micro e 

Pequena Empresa, da Presidência da República. Ana Beatriz Loureiro Ellery afirmou 

que o poder público não pode interferir na criação do artesão; o poder público pode 

ajudar por meio de órgãos e colegiados. Por outro lado, o setor deve se organizar, pois 

ainda está desorganizado e essa desorganização faz com que surjam Federações, 

Associações e Sindicatos que não contemplam a classe. “Só quem deve dizer quem 

representa o artesão é o próprio artesão. Muitos desses sindicatos estão sendo criados 

com um objetivo maior: arrecadar dinheiro por meio de mensalidades e taxas, entre 

outros”. 

Mariana Melo, assessora da Deputada Simone Morgado (PMDB-PA), explanou 

brevemente sobre projetos em andamento na Comissão de Finanças e Tributação, e 

informou que a Deputada e outros parlamentares estão responsáveis por todos os 

projetos que são encaminhados para votação no plenário sobre esse tema. Em nome de 

Simone Morgado, Mariana colocou o gabinete da parlamentar à disposição do grupo.   

 

O colegiado estava bastante dividido na indicação de nomes para Moção de Aplauso. 

Não havia unanimidade para aprovação dos nomes. Com exceção de dois, todos os 

outros foram excluídos da Moção e, por recomendação da Coordenadora-Geral Maria 

Lúcia Franco Pardi e dos Conselheiros Vânia Maria de Oliveira Santos e Nivaldo Jorge 

da Silva, aqueles que sugeriram nomes para Moção de Aplauso deverão trazer um 

currículo para análise do grupo na próxima reunião. Assim, caso todos julguem os 

nomes pertinentes, o colegiado irá recomendar a Moção.  

 

 

 

 



 
 

 

 

C) ENCAMINHAMENTOS 

 

Simei Dantas sugeriu a realização de ações específicas para o setor, como, por exemplo, 

editais de premiação e de salvaguarda do artesanato popular e de cultura popular. Além 

destes, o colegiado, referendando a fala da conselheira Simei, solicitou editais para os 

mestres e griôs, e solicitou ainda informações sobre a disponibilidade financeira do 

orçamento do Ministério da Cultura para 2017. 

Ao afirmar que 11 Ministérios cuidam da pauta artesanato e que o MinC é o único que 

estimula o setorial para trabalhar de forma efetiva e transversal, Ana Beatriz Loureiro 

Ellery solicitou unicidade para não haver sombreamento de ações pelos diversos órgãos. 

A partir de sua fala, o colegiado solicitou que o Governo Federal crie a Secretaria do 

Artesanato Brasileiro. Ana Beatriz incentivou também que os participantes voltem aos 

seus respectivos estados e perseverem na boa luta do artesão e, já que estão à frente do 

Colegiado, os membros se utilizem de instrumentos jurídicos para cobrarem as 

autoridades. 

Darlindo e Simei sentiram a falta de participação do SEBRAE na reunião. 

A conselheira Vânia Maria de Oliveira Santos reforçou a necessidade e a importância da 

realização de curso de capacitação e evento de alinhamento que inclua os três setoriais 

(Artesanato, Moda e Design). 

Como Moção de Aplauso e Apoio, o Colegiado indicou o nome de Ana Beatriz 

Loureiro Ellery e Mercês Parente, pessoas que trabalham pela promoção, valorização e 

difusão do artesanato brasileiro. O Colegiado encaminhou também à coordenação do 

CNPC outra Moção, repudiando o retrocesso nas políticas sociais de promoção aos 

direitos atribuído à PEC 55, promovida pelo atual governo e que atinge diretamente o 

artesão brasileiro.  

 

O Colegiado recomendou a imediata publicação de um extrato no Diário Oficial da 

União do Plano Nacional do Artesanato, e a sua publicação na íntegra no sítio do 

Ministério da Cultura para conhecimento e formalização jurídica, conforme 

recomendação de 30 de novembro de 2016. 

 

 

 

 

Brasília, 24 de novembro de 2016. 
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