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1. INTRODUÇÃO
		O artesanato representa hoje uma alternativa de renda e inclusão. Existe grande potencial de desenvolvimento da atividade. O design, que é hoje um importante recurso para agregar valor a produtos e idéias, aplicado no intuito de informar sobre o produto artesanal e apresentar o contexto em que é criado, pode contribuir para a valorização do artesanato e melhoria da qualidade de vida do artesão.
		Em um país como o Brasil, com alto índice de desemprego, onde as desigualdades sociais se apresentam de forma explícita, alternativas de renda são, na maioria das vezes, garantia de subsistência de famílias pela vida toda. Sabemos que a questão da desigualdade não é recente. Alguns autores defendem que nasceu com a Revolução Industrial, quando muitos trabalhadores perderam seus empregos nas oficinas e passaram a constituir o exército industrial de reservas de mão-de-obra, designação que talvez hoje já nem faça sentido, já que é essa uma reserva quase permanente, configurando um excedente de mão-de-obra. 
	Na Colônia de Pescadores Z-3 há uma produção artesanal que é recente, mas que vem ganhando visibilidade. No presente estudo buscou-se saber de que maneira ocorre essa atividade, sua relação com a identidade cultural, quais os principais elementos estético-formais e símbolos presentes na produção, se há uma transmissão de conhecimentos através das gerações, se o artesanato é desenvolvido individualmente ou em grupo e qual a percepção da comunidade acerca da atividade artesanal. Após as observações e estudos necessários, foram propostas ações para  agregar valor à produção artesanal através da representação visual de algumas das características (se não de todas) da identidade do grupo, criando peças de design gráfico e sugerindo materiais e modelos para os produtos.
	O design atribui forma material a conceitos intelectuais, gerando através desse processo projetos de produtos, geralmente para serem fabricados em larga escala. Hoje design é um termo empregado corriqueiramente e, de forma geral, constitui-se em recurso na divulgação de idéias e produtos, integrando, juntamente com outros elementos, a cultura dos povos. Cultura é conhecimento e comportamento, é a criação de informações que servem para manter, sustentar e desenvolver os indivíduos mutuamente. O designer, fazendo parte da constituição cultural, influencia diretamente, com as imagens que produz, nas relações sócio-econômicas. 
Associado ao artesanato, expressão cultural popular, o design pode valorizar e incluir grupo sociais carentes de acesso aos meios de divulgação de sua produção. Através de uma aproximação com a realidade e as experiências de artesãs e artesãos de comunidades, sejam urbanas ou em locais afastados dos centros, como a Colônia de Pescadores Z-3, situada à margem da Lagoa dos Patos, o design pode dar visibilidade a alternativas de produção artesanal diferenciadas em meio a um mundo imagético que habituou-se a padrões. 
2. MATERIAIS E MÉTODOS

	Optei pela observação participante para saber como se dá a relação entre a produção artesanal e a identidade cultural dos moradores. Foram realizadas entrevistas com artesãs, pescadores, pescadoras, e pesquisas em jornais. Para que as propostas resultantes deste estudo tenham viabilidade dentro da comunidade, compreendo ser necessário contemplar elementos visuais simbólicos e apontar materiais disponíveis no local que possam ser aproveitados na confecção das peças artesanais. As orientações e busca de soluções para o uso dos novos materiais foram trabalhadas nas oficinas e em conversas informais com as artesãs. 
Com base na observação das matérias-primas disponíveis no local, foi possível fazer o apontamento de possibilidades de aplicação em peças artesanais. Os símbolos locais, associados aos materiais, são fundamentais na configuração da identidade e na valorização das características mais ou menos específicas daquele grupo.
Tais informações, após reunidas e analisadas, serão aplicadas através da marca em peças gráficas como  embalagem, catálogo de produtos, selo, cartões de visita, expositores, banners e outras. Os resultados visuais deste estudo são apresentados através de um catálogo, que inclui parte dos produtos artesanais da Colônia Z-3.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

		Com o crescente desemprego há uma produção artesanal cada vez maior; os artesãos e artistas de hoje são levados, em alguns casos, apenas a reproduzir padrões do mercado em busca de maior aceitação dos produtos. A importância das questões econômicas na relação da produção artesanal com a comercialização não pode ser ignorada; é possível que ele tenha boa comercialização sem recorrer à massificação cultural imposta pelos padrões. Através da valorização da identidade, além de diferenciar o artesanato, percebe-se a melhoria da auto-imagem do artesão envolvido.
		Os produtos do grupo do quiosque da Colônia de Pescadores Z-3, geralmente bijuterias e objetos decorativos, são elaborados com resíduos da pesca. Além da escama de peixe, são utilizados ossos, peles, as próprias redes, sementes e galhos das árvores, associados à miçangas e outras peças industrializadas.
	Durante o período frio em que o quiosque permanece fechado é o momento aproveitado pelas artesãs para a confecção dos seus produtos. Apresentei algumas peças para exemplificar a variedade de modelos e materiais da natureza que podem ser aproveitados sem dano ao meio ambiente. Levei algumas sementes para que experimentassem na criação de peças. Proponho a substituição das contas e miçangas industrializadas por sementes em algumas peças.
	As artesãs passaram a utilizar as sementes em alguns produtos. Uma delas percebeu reposta positiva aos novos modelos em alguns locais de exposição, como na Casa do Artesão, por exemplo. Mais recentemente, depois de participarem de feira estadual, estão apostando mais na associação de escamas à sementes e outros elementos naturais. A participação em exposições é momento importante para o artesão: o contato com o público lhe dá condições de avaliar a importância da atividade dentro de um contexto, as variedades e especificidades que diferenciam os produtos de cada artesão, e do nível de interesse do público em relação ao seu produto. 
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	A criação da identidade visual do quiosque é reconhecida pelo grupo como uma ação importante para o fortalecimento e projeção da imagem do trabalho das artesãs. Esse processo foi iniciado com a criação da marca (Figura 1), onde foi mantido o peixe, símbolo também da marca da cooperativa (que não foi desenvolvida por mim), como um elemento de referência da relação entre o quiosque e a organização social dos pescadores. O nome do lugar também recebeu destaque para estabelecer a relação direta com o local. Os aplicativos da marca (Figuras 2 e 3) incluem etiqueta e embalagem para o artesanato, embalagem para os produtos congelados, cartões postais, cardápio, avental, cartão de visita e catálogo de apresentação dos produtos.


	Foi desenvolvida oficina que incluiu o reconhecimento de sementes e outros materiais encontrados nas proximidades da colônia, técnicas de moldagem de fios de metal e acabamento das peças.	O resultado das oficinas de criatividade e técnica com o arame (alpaca) usado na montagem das peças foi avaliado positivamente pelas artesãs, já que possibilita inovação nos modelos e resultado visual dos produtos. Aprendendo a confeccionar as peças, elas não dependem, exclusivamente, dos padrões do mercado de peças industriais para montagem de bijuterias, por exemplo, o que resulta também em maior originalidade no artesanato produzido.
	
4. CONCLUSÃO

	O artesanato vem se constituindo como um elemento da identidade cultural da Colônia Z-3. É desenvolvido individualmente e também em grupo. Tanto o grupo do quiosque Z-3 quanto a diretoria da cooperativa acreditam no potencial da atividade como alternativa de inclusão e manifestação cultural. 
	O peixe é um forte símbolo e elemento estético-formal local.Tudo relacionado ao peixe e à pesca pode ser utilizado como referência visual na confecção do artesanato: a horizontalidade da paisagem da Lagoa dos Patos e suas cores (azul, lilás, laranja, verde), a forma do peixe e das embarcações, as cores dos barcos (branco, azul, verde e o laranja) e a seqüência ritmada dos trapiches. Dentre os materiais encontrados nas proximidades da Colônia de Pescadores Z-3, identificamos sementes de açoita-cavalo, timbaúva, corticeira do banhado, lágrima de nossa senhora, feijão do mato, cana real. Forma encontradas também sementes de flores e trepadeiras com nomes que ainda não foram identificados pela equipe. Certamente outros elementos naturais podem ser utilizados, respeitando-se o critério de durabilidade para garantir a qualidade dos produtos. A introdução de novas sementes na composição das peças depende diretamente da criatividade e inventividade das artesãs, da sua percepção individual sobre as formas. Os materiais mais usados hoje são as escamas, ossos e pele dos peixes, (tainha, corvina, cascuda, bagre e miraguaia, este último já pouco encontrado na lagoa); as redes e suas tramas; conchas, pequenos galhos, folhas desidratadas e sementes (principalmente na composição dos painéis). As sementes passaram a ser utilizadas com mais freqüência nas bijuterias e ganharam importância na composição das peças.  O design, tanto dos objetos artesanais quanto gráfico, pode-se utilizar dos elementos apresentados acima para representar as características específicas da Colônia de Pescadores. Tais elementos são apresentados através de um catálogo, que inclui parte dos produtos artesanais da Colônia Z-3 e registra a paisagem das margens da lagoa e as imagens da vida relacionada à pesca.	 
	Com relação à transmissão de conhecimentos através das gerações, pode-se concluir que, relacionado ao artesanato, há essa característica na confecção das redes de pesca, porém, esse conhecimento vem se diluindo e perdeu, ao longo dos anos, um pouco da sua força. O artesanato com escamas de peixe e outros resíduos da pesca é uma atividade relativamente nova, como fica comprovado no trabalho. Não é um conhecimento repassado através de gerações, mas pode vir a ser transmitido para filhos e netos das artesãs que hoje envolvem-se com a atividade. A percepção da comunidade em relação ao artesanato é positiva. A atividade vem se firmando como alternativa de geração de emprego e renda.
	.	Acredito que este trabalho estimule a relação positiva da comunidade, principalmente das artesãs, com o design, que poderá ser pensado como ferramenta de divulgação dos produtos confeccionados com os materiais da pesca, principal atividade da colônia e principal fonte de renda.
	De um modo geral, avalio que a atuação junto à comunidade e as trocas que ocorreram entre os envolvidos na pesquisa acrescentaram conhecimentos fundamentais na minha trajetória acadêmica, ampliando as condições para que, profissional e pessoalmente, eu possa contribuir na construção de perspectivas positivas para o artesanato e para o design.
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