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No presente artigo pretendemos analisar as relações entre objetos, relações 

sociais e história e suas ressignificações à medida em que se intensificam essas relações. 

As influências de técnicas, métodos de outros lugares se não o de onde é produzido é 

aceitável, mas cada povo, cada artesão utiliza-se dessas influências, utilizando matérias 

primas de seu próprio ambiente produzindo um objeto que lhe é próprio; onde o artesão 

ou quem produz o objeto “imprime” ali sua história, e quem o adquire o ressignifica, 

dando um novo sentido e até, um novo uso. Não nos limitaremos à análise do objeto 

artesanal, mas principalmente dos objetos considerados por Baudrillard “marginais”, ou 

seja, os objetos que não são dotados apenas de função, como as máquinas.  

Um bom exemplo da relação entre o artesão (ou quem produz) e seu objeto 

é o livro de Peter Stallybrass “Casaco de Marx: roupas, memória e dor”, onde 

encontramos a relação das moças dos Estados Unidos do século XIX com suas “colchas 

de memória”, ou “colcha nupcial”, até que se casassem, as mulheres deviam ter feito 

doze colchas. Essas colchas eram feitas de retalhos de um vestido da infância, de uma 

almofada que lembrava a casa da avó, um retalho de uma colcha que pertenceu à  mãe, 

uma renda velha de um vestido de festa, etc. “A colcha é feita de pedaços de tecido que 

carregam os traços de sua história e, em seu uso, a colcha passa a carregar os traços de 

outras pessoas, de sua irmã, da morte” (Stallybrass, 2008:23). As colchas seriam então, 

um meio de produzir contra-memórias, mais que um trabalho compulsório.  

 Stallybras usa como exemplo uma operária fabril da Nova Inglaterra, que 

registra sua própria vida na colcha que produziu. 

 



Quantas passagens de minha vida parecem estar sintetizadas 
nesta colcha de retalhos. Aqui estão restos daquela almofada de cor cobre 
brilhante que enfeitava a cadeira de minha mãe... Aqui está um pedaço do 
primeiro vestido que vi, cortado de acordo com aquilo que era chamado de 
“mangas de perna de carneiro”. Ele era da minha irmã... E aqui está um 
fragmento do primeiro vestido que eu tive em forma de corpete; aqui está um 
fragmento da primeira veste que meu irmão mais novo vestiu quando ele 
deixou de vestir roupas longas. Aqui está uma peça do primeiro vestido que 
ganhei com meus próprios esforços! Que sentimento de alegria, de 
autodependência, de auto-confiança foi criado por esse esforço! (Stallybrass, 
2008:24). 

 

 

  

 Para Stallybrass a colcha carregaria então, marcas de estruturas sociais 

conflitantes, materiais da vida familiar, da casa, da “auto-dependência” e do trabalho 

assalariado. Assim sendo, a colcha adquiriria então, uma vida social própria e complexa. 

 

“Annete’, sua fabricante ... após se tornar uma operária fabril, dá a 
colcha como presente de casamento à sua irmã, fazendo-a retornar, assim, da esfera 
da auto-dependência, da auto-confiança, para esfera do casamento. É sob essa 
colcha que sua irmã morre, espalhando sobre ela, por causa da tosse, os remédios 
que tomara, de forma que quando a colcha retorna para Annete, existem “manchas 
escuras em cima dela. (Stallybrass, 2008: 26). 

 

Assim como as mulheres americanas “colocavam” suas memórias suas 

lembranças, suas vidas nas colchas que produziam, o artesão imprime em seu objeto seu 

meio, sua vida, suas crenças1. Uma boneca de barro produzida em Santo Antônio do 

Olho D’Água nunca será a mesma produzida por artesãos do Vale do Jequitinhonha em 

Minas Gerais, os santos de palha produzidos por Fatinha, não são os mesmos que os 

produzidos por Maria Abadia. Apesar das técnicas serem parecidas e passadas 

geralmente dos pais para os filhos, cada artesão cria um estilo e temática que lhe são 

próprios. Há humanidade no trato e na relação com o barro. A palha usada por um 

artesão para confeccionar um santo, não é a mesma usada pelo seu ancestral, mas o 

fazer, o saber, o manuseio da palha traz de volta memórias de infância, do processo de 
                                                           
1Em o “Casaco de Marx: roupas, memória e dor de Peter Stallybrass , onde o autor fala da “impressão” da 
vida  e das memórias das mulheres americanas que produziam colchas para seu casamento. 



aprendizagem, das pessoas envolvidas nesse tipo de produção, das memórias da Feira 

do Troca.  

O objeto é ressignificado, segundo Baudrillard, os objetos cotidianos 

proliferam, as necessidades se multiplicam, a produção lhes acelera o nascimento e a 

morte. Não concordamos que exista a morte do objeto, mas o sentido que lhe é dado 

pelo artesão não é o mesmo que a comunidade do local em que é produzido lhe dá, 

tampouco é o mesmo sentido dado por aquele que compra diretamente do artesão, ou 

aquele que compra essa mesma “peça” em uma loja de aeroporto, ou a observa em um 

museu. São dados diferentes sentidos ao objeto a partir da escala de produção, de onde é 

adquirido e para onde vai. Alguns artesanatos em Olho D’Água tiveram que se adequar, 

serem ressignificados, para que a aceitação para vendas fosse maior. Alguns 

incorporaram as formas das “namoradeiras” mineiras, bases das saias das mulheres de 

barro feitas no Vale do Jequitinhonha, as formas do cotidiano expressas por Mestre 

Vitalino, os teares mineiros e nordestinos,  influências que vieram desde a colonização 

de Olho D’Água, e com o contato de mascates advindos de outros estados, e que foram 

acentuadas à  medida que o mercado exigiu técnicas mais aprimoradas desses 

artesanatos. Mas da mesma forma, o artesão é diferente, o objeto é feito por mãos, e não 

por máquinas, por isso sempre terá a característica do artesão que o faz e características 

próprias da região em que é produzido. Por isso, seguindo o pensamento de Baudrillard, 

não devemos tratar os objetos apenas definidos segundo sua função, ou classes, mas dos 

processos pelos quais as pessoas entram em relação com eles e da sistemática das 

condutas e das relações humanas que disso resulta e ainda: “saber como os objetos são 

vividos, a que necessidades, além de funcionais, atendem, que estruturas mentais 

misturam-se às estruturas funcionais e as contradizem, sobre que sistema cultural, infra 

ou transcultural, é fundada sua cotidianidade vivida” (Baudrillard, 2008:10). 

 

 

Os objetos têm assim – os móveis especialmente – além de sua 
função prática, uma função primordial de vaso, que pertence ao imaginário2 e 
a que corresponde sua receptividade psicológica. São portanto o reflexo de 
toda uma visão do mundo onde cada ser é concebido como um “vaso de 

                                                           
2Quanto ao fato do objeto ser considerado vaso, Baudrillard diz: “Contudo uma lei da dimensão parece 
atuar na organização simbólica: além de certo tamanho, qualquer objeto, mesmo fálico de uso (carro, 
foguete) torna-se receptáculo, vaso, útero – aquém, faz-se peniano (mesmo se for vaso ou bibelô). 



interioridade” e as relações como correlações transcendentes das substâncias 
– sendo a própria casa o equivalente simbólico do corpo humano, cujo 
poderoso esquema orgânico se generaliza em um esquema ideal de integração 
das estruturas sociais. Tudo isto compõe um modo total de vida cuja ordem 
fundamental é a da natureza enquanto substância original, da qual provém 
valor. Na criação ou fabricação de objetos o homem se faz, pela imposição de 
uma forma que é cultura, transubstanciador da natureza: é a filiação das 
substâncias, de idade em idade, de forma em forma, que institui o esquema 
original de criatividade: criação ab útero com toda simbólica poética e 
metafórica que a acompanha. Assim, sendo o sentido e o valor provenientes 
da transmissão hereditária das substancias sobre jurisdição da forma, o 
mundo é vivido como dado (e sempre assim no inconsciente e na infância), e 
o projeto é revela-lo e perpetua-lo. Também a forma ao circunscrever o 
objeto faz com que uma parcela da natureza fique incluída nele tal como no 
corpo humano: o objeto e fundamentalmente antropomórfico. O homem 
acha-se então ligado aos objetos ambientes pela mesma intimidade viceral 
(guardadas as devida das proporções) Que aos órgãos do próprio corpo e a 
“característica” do objeto tende sempre virtualmente a recuperação dessa 
substancia por anexação oral e (assimilação). (Baudrillard, 2008: 48) 

 

 

 

  É uma natural intimidade entre o barro, a palha, o tecer e os sentidos, como 

se o artesão tomasse o modelo ancestre da criação, pois “Adão foi feito de barro”. 

Pensamos essa mesma relação do artesão com o barro, o artesão com o ferro que forja, 

com a palha que transforma em boneca, em santo. Corpo e alma, mãos e memória 

dedicados ao objeto que cria, por isso, o objeto “têm” uma vida própria, uma alma que 

lhe foi dada, e é uma espécie de continuação do artesão, tornando-se objeto de 

admiração para quem o compra ou ganha, principalmente se houve contato com o 

próprio artesão e a feitura do objeto que adquire. Objetos carregam memória. 

 

“A mesma análise (ambivalência) vale para o material. A 
madeira por exemplo, tão procurada hoje por nostalgia afetiva uma vez que 
tira sua substância da terra, vive, respira, “trabalha”. (...)conserva o tempo 
em suas fibras, é o continente ideal já que todo conteúdo é algo que se quer 
subtrair ao tempo. A madeira tem seu odor, envelhece, tem mesmo seus 
parasitas, etc. Enfim, esse material é um ser.” (BAUDRILLARD, 2008 :44) 

 

 



Concordamos com Baudrillard de que a questão não é apenas de que o 

objeto é feito, mas o sentido que lhe é dado, “um signo cultural deste calor”. Mas 

objetos artesanais, que não são feitos por máquinas, mas por pessoas com vidas 

diferentes, algo que carrega impressões dos dedos do artesão, não carrega mais “vida”, 

mais história? Quem fez? Onde? Como aprendeu? Essas são questões importantes a 

serem pensadas. A dinâmica artesanal de Olho D’Água gira em torno da Feira do Troca, 

assim como  seu calendário de festividades. A produção popular tem na feira seu 

principal escoamento. Em sua trama complexa de relações os indivíduos se abastecem, 

trocam informações, objetos e se transformam. Oficinas de danças e artesanato 

acontecem entre quem visita a feira. Todos convivem, trocam, compram e compartilham 

sua história, em torno dos objetos, dos artesãos, na pracinha da Igreja. Nas brincadeiras, 

no aprender dos artesanatos de forma lúdica e divertida, as crianças ensaiam futuros 

papéis sociais, expressam valores e reitera valores do grupo a que pertence. 

 Seguindo o pensamento de Baudrillard, o valor dado à  matéria “natural” 

é maior que à  matéria sintética, onde o vidro e o papel, por serem usados há milênios 

por artesãos, apesar de sintéticos, são considerados “naturais”, dado seu valor simbólico 

e ao exotismo agregado aos objetos feitos desses materiais. Existe um fetichismo ao 

objeto artesanal, ao o que é produzido a partir de matéria prima natural, ou considerada 

natural, ao que é tingido de forma natural, ou ainda, ao que naturalmente possui cores 

variadas, como areias de cores diferentes (naturais), ou a palha de milho, que a partir da 

hibridização de diferentes espécies de milho, são coloridas “naturalmente”, 

aparentemente sem a intervenção do homem, agregando ainda mais valor ao objeto que 

dela é feito. 

 O fetichismo pela matéria é o sentido “místico” dado ao objeto, como se 

ele possuísse vida própria, um sentido que lhe é dado, a importância, a projeção da 

memória, da vida, no objeto. Um objeto que se torna parte da casa, da história de 

determinada pessoa, uma peça de coleção, algo raro, algo que compõe a personalidade 

de alguém, que se torna a própria pessoa, a própria casa. Um objeto que se torna 

identidade. Os objetos são considerados então, dotados de vida e relacionam-se entre si. 

 Para Marx, o fetiche seria um elemento fundamental na manutenção do 

modo de produção capitalista, onde o artesão, por exemplo, não produz um objeto 



unicamente por sua vontade, pela própria satisfação, mas para satisfazer as necessidades 

de outrem. Ou seja, para satisfazer a demanda capitalista.  

 

 

Uma mercadoria, portanto, é algo misterioso simplesmente 
porque nela o caráter social do trabalho dos homens aparece a eles como uma 
característica objetiva estampada no produto deste trabalho; porque a relação 
dos produtores com a soma total de seu próprio trabalho é apresentada a eles 
como uma relação social que existe não entre eles, mas entre os produtos de 
seu trabalho(…). A existência das coisas enquanto mercadorias, e a 
relação de valor entre os produtos de trabalho que os marca como 
mercadorias, não têm absolutamente conexão alguma com suas 
propriedades físicas e com as relações materiais que daí se originam… É 
uma relação social definida entre os homens que assume, a seus olhos, a 
forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. A fim de encontrar uma 
analogia, devemos recorrer às regiões enevoadas do mundo religioso. Neste 
mundo, as produções do cérebro humano aparecem como seres 
independentes dotados de vida, e entrando em relações tanto entre si 
quanto com a espécie humana. O mesmo acontece no mundo das 
mercadorias com os produtos das mãos dos homens. A isto dou o nome de 
fetichismo que adere aos produtos do trabalho, tão logo eles são produzidos 
como mercadorias, e que é, portanto inseparável da produção de 
mercadorias.( Marx, Volume I: Capítulo I, Seção 04). 

 

 

 Pensamos que, o valor dado ao objeto têm ligação não só com o valor do 
uso, mas também ao material ao qual é produzido, quem o produz, onde é produzido e o 
sentido que lhe é dado. A exclusividade, o material e a técnica, o fato de o que é 
produzido por um artesão nunca será o mesmo produzido por um outro e a certeza de 
que, feito artesanalmente, o objeto dificilmente terá uma cópia idêntica, o que torna o 
objeto produzido artesanalmente um fetiche para muitas pessoas, principalmente 
colecionadores. 

 

  E ainda: 

 

Ora, se abstrairmos do valor-de-uso das mercadorias, resta-lhes 
uma única qualidade; a de serem produto do trabalho. Então, porém, já o 
próprio produto do trabalho está metamorfoseado sem o 
sabermos. Com efeito, se abstrairmos do valor–de-uso 
abstraímos também de todos os elementos materiais e formais que lhe 
conferem esse valor. Já não é, por exemplo, mesa, casa, fio, ou qualquer 



outro objeto útil; já não é também o produto do trabalho do marceneiro, do 
pedreiro, de qualquer trabalho produtivo determinado. Juntamente com os 
caracteres úteis particulares dos produtos do trabalho, desaparecem o carácter 
útil dos trabalhos neles contidos e as diversas formas concretas que 
distinguem as diferentes espécies de trabalho. Apenas resta, portanto, o 
carácter comum desses trabalhos; todos eles são reduzidos ao mesmo 
trabalho humano, [trabalho humanoabstracto,] a um dispêndio de força 
humana de trabalho, independentemente da forma particular que revestiu o 
dispêndio dessa força. ( Marx, Volume I: Capítulo I, Seção 04). 

 

  Portanto, ao mudar-se o valor do uso, muda-se o significado do objeto. 

Para Baudrillard, o objeto tem duas funções: uma de ser utilizado, a outra, de ser 

possuído. O objeto possuído é abstraído de sua função e passa a ser relacionado ao 

indivíduo, fazendo parte dele: “Constituem-se pois em sistema graças ao qual o 

indivíduo tenta reconstituir um mundo, uma totalidade privada” (Baudrillard, 2008: 94)  

 O objeto utilizado, ou prático, torna-se máquina, é o outro, algo que serve 

apenas para utilização, para nos servir, não fazendo parte de nós, ao contrário do objeto 

possuído.  Já o “... objeto puro, privado de função ou abstraído de seu uso, toma um 

estatuto estritamente subjetivo: torna-se objeto de coleção. Cessa de ser tapete, mesa, 

bússola ou bibelô para se tornar “objeto”” (Baudrillard, 2008:94).  A “peça” ou 

“objeto”, torna-se motivo de admiração, orgulho, constructo social, “contando” uma, ou 

várias histórias, objeto de desejo de amigos e familiares. Necessitando então, de vários 

objetos, objetos que se complementam, que fazem par, que formam uma cidade de 

casas, monumentos, em miniatura;  

 

 

...um apenas não lhe basta: trata-se de uma sucessão de objetos, 
num grau extremo, de uma série total que constitui seu projeto realizado. Por 
isso a posse de um objeto, qualquer que seja, é sempre a um só tempo tão 
satisfatória e tão decepcionante: toda uma série a prolonga e a perturba. 
(Baudrillard, 2008:95) 

 

 

 Percebemos então um fetichismo nas coleções: objetos de uma paixão, de 

propriedade privada e que o investimento afetivo não fica atrás das paixões humanas. 



Essa paixão seria então: “temperada, difusa, reguladora, cuja importância no equilíbrio 

vital do indivíduo e do grupo” (Baudrillard, 2008:94). Para Maurice Rheims (p.28), “O 

gosto pela coleção é uma espécie de jogo passional.” Para Rheims, o fetichismo seria  

uma paixão que visa a satisfação pulsional e portanto, não é o que acontece com o 

colecionador que sua satisfação seria reacional. Mas considerando o conceito de 

fetichismo de Marx, podemos enquadrar a coleção e os objetos a essa pertencente como 

uma espécie de fetiche, dado o seu caráter passional e do objeto como um “ser” dotado 

de história e “vida”, e ainda, segundo Rheims (apud Baudrillard, 2008: 96): “A paixão 

pelo objeto leva a considerá-lo como algo criado por Deus: um colecionador de ovos de 

porcelana acha que Deus jamais criou forma tão bela nem mais singular e que a 

imaginou unicamente para a alegria dos colecionadores...”  

Para Baudrillard, o colecionador não é sublime apenas pela natureza dos 

objetos que coleciona, mas por um certo fanatismo3. Esse fanatismo, ou fetiche, como 

preferimos chamar é o mesmo tanto “no rico amador de miniaturas persas” quanto “no 

colecionador de caixas de fósforos”, onde a distinção se faz através do jogo da posse, 

não necessariamente pelo fato de que, no primeiro possui um encanto diverso e singular 

pelo objeto, enquanto o último ama os objetos em “função de sua ordem em uma série”. 

Esses objetos são chamados objetos-paixão por Baudrillard. 

Ainda por Baudrillard (p. 81), existe uma categoria de objetos que foge ao 

sistema de objetos funcionais; “são objetos singulares, barrocos, folclóricos, exóticos, 

antigos” e estes, respondem à  ordem do testemunho, lembrança, nostalgia, evasão. 

Estes objetos, “...ainda que diferentes, fazem parte da modernidade e dela retiram seu 

duplo sentido”. Baudrillard considera tais objetos como “marginais” ou fora da 

dinâmica do sistema, não sendo, porém um acidente:  

 

 

Na realidade, não são eles um acidente do sistema: a 
funcionalidade dos objetos modernos torna-se historicidade do objeto antigo 
(ou marginalidade do objeto barroco, ou exotismo do objeto primitivo) sem 
todavia deixar de exercer uma função sistemática de signo. É a conotação 
“natural”, a “naturalidade” que no fundo culmina nos signos de sistemas 
culturais anteriores. ... o objeto antigo, este, é puramente mitológico na sua 

                                                           
3Não concordamos com o termo, por considerarmos exagero, por isso preferimos usarmos o termo 
fetiche, como visto anteriormente. 



referência ao passado. Não tem mais resultado prático, acha-se presente 
unicamente para significar. É inestrutural, nega a estrutura, é o ponto-limite 
de negação das funções primárias. Todavia não é nem afuncional nem 
simplesmente “decorativo”, tem uma função bem específica dentro do quadro 
do sistema: significa o tempo. (Baudrillard, 2008:82) 

 

 

 

 Baudrillard direciona essa análise ao objeto antigo, por considerá-lo “o 

exemplo mais claro do objeto ‘não sistemático’”, mas não se limita a ele, onde a mesma 

análise poderia ser conduzida sobre as mesmas bases a outras subcategorias de objetos 

marginais.4 

 O tempo que nos fala Baudrillard não se trata do tempo real, mas de 

signos, indícios culturais do tempo, que são retomados no objeto antigo. A presença 

alegórica dos signos não contradiz a organização geral, composta por natureza e tempo, 

nada escapando, tudo se efetuando nos signos. E ainda, o tempo não se deixa 

sistematizar e abstrair facilmente, mas a natureza sim. Para Baudrillard, o objeto antigo, 

permanece “excêntrico”. Ele faz uma crítica a esses objetos, por terem um certo “ar 

falso”, por estarem deslocados no tempo, não dependendo mais da “autenticidade”, mas 

“a relação calculada e a abstração do signo” (p.82). Pensamos ainda para a proposta 

aqui apresentada, que os “objetos marginais”, por serem atemporais, não dependem 

apenas da sua historicidade para reproduzirem valor, ou serem “fetichizados”, mas dos 

signos que lhe são agregados: a origem, o material de que é feito, onde é feito, por quem 

é feito, a conservação, a autenticidade, o estilo, e por que não, o período e o contexto 

histórico a que ele remete. Um objeto que traz memórias do passado, que identifica, 

conta histórias presentes e que talvez, deixarão um legado para o futuro. Esses objetos 

marginais, independentemente se são adquiridos por “amadores”, que preferimos 

chamá-los de amantes ou colecionadores, aguçam o imaginário, a memória, e aí também 

está seu valor.  

 

                                                           
4 Elegemos então, de acordo com Baudrillard, o objeto “antigo” como exemplificador dos objetos 
marginais: Folclóricos, exóticos, barrocos, singulares. Onde incluímos também, nessa categoria, os 
abjetos artesanais, sobretudo os “tradicionais”, não produzidos em larga escala. 



A exigência à qual respondem os objetos antigos5 é aquela de 
um ser definitivo, completo. O tempo do objeto mitológico é o perfeito: 
ocorre no presente como se tivesse ocorrido outrora e por isso mesmo acha-se 
fundado sobre si, “autêntico”. O Objeto antigo é sempre, no sentido exato do 
termo, um “retrato de família”. (Baudrillard, 2008: 83) 

 

 

 O objeto antigo então, significa o presente à  medida em que se integra 

no sistema cultural atual.  

 Assim como os objetos antigos, o artesanato nos dá ideia de aproximação 

com o povo que o fez, com as identidades de onde vêm. O artesanato, os objetos 

marginais alimentam o imaginário de quem o adquire; como se fosse “transportado” 

para o lugar de origem do objeto, desperta a curiosidade, agrega valor. Para Baudrillard 

(p.84), existe na mitologia6 do objeto antigo (e para nossa análise, na mitologia do 

objeto artesanal) dois aspectos: a nostalgia das origens e a obsessão pela autenticidade. 

 

 “... Os dois parecem provir do apelo místico do nascimento 
constituído pelo objeto antigo no seu fechamento temporal – ter nascido 
implica no fato de ter um pai e uma mãe. A involução para as fontes é 
evidentemente a regressão para a mãe: quanto mais velhos são os objetos, 
mais nos aproximam de uma era anterior, da “divindade”, da natureza, dos 
conhecimentos primitivos etc. A Fascinação pelo objeto artesanal vem do 
fato deste ter passado pela mão de alguém cujo trabalho se acha nele inscrito: 
é a fascinação por aquilo que foi criado (e que por isto é único, já que o 
momento da criação é irreversível)... Ora, a procura do traço criador, da 
marca real à assinatura é também da filiação e da transcendência paterna. A 
autenticidade vem sempre do Pai: é ele a fonte do valor. E é esta filiação 
sublime que o objeto antigo suscita à imaginação ao mesmo tempo que a 
involução para o seio da mãe” (Baudrillard, 2008: 84,85)  

 

 Podemos considerar então, que os objetos também são documentos 

históricos pois podemos considerar a cultura material como sendo “a um só tempo, 

parte do fenômeno histórico e fonte documental para sua compreensão”(Rede, 

                                                           
5  “ E, ainda uma vez, por extensão, os objetos exóticos: o deslocamento e a diferença de latitude 
equivalem seja como for para o homem moderno a um mergulho no passado. Objetos feitos a mão, 
indígenas, bagatelas de todos os países, é menos a multiplicidade pitoresca que fascina do que a 
anterioridade das formas e dos modos de fabricação, a alusão a um mundo anterior, sempre alternado por 
aquele da infância e dos seus jogos.” (Baudrillard, 2008:83). 
6
 Baudrillard considera os objetos marginais como mitológicos, que se dá por mito de origem. 



1996:266). Não acreditamos que podem ser documentos históricos por si só, mas 

documentos que, em conjunto com documentos escritos e entrevistas orais formam um 

arcabouço documental riquíssimo para o pesquisado. Segundo Rede (1996), o 

historiador da cultura material deve se preocupar com as relações entre a cultura 

material e a sociedade em que esta está inserida: 

 

Duas questões devem fazer parte do repertório de preocupações 
dos historiadores que se interessam pela cultura material. A primeira diz 
respeito à constituição mesma das sociedades estudadas, particularmente ao 
papel dos “segmentos do universo físico culturalmente apropriado” na 
trajetória dos agrupamentos humanos. Tratando-se de uma perspectiva 
histórica, os problemas levantados e as respostas encontradas deverão variar 
em grau não menor, de sociedade para sociedade ou de época para época, do 
que aqueles que dizem respeito, digamos, às formas de produção ou aos 
modos de pensar. Ainda que, como sucede em outros campos, postulados 
gerais sejam admissíveis ( por exemplo, a mediação da cultura material na 
adaptação ecológica e sociocultural das populações), o mais importante e 
característico para o historiador serão variações, as formas cambiantes de 
interação entre sociedades e sua cultura material. (Rede, 1996: 265). 

 

 A outra preocupação que o historiador deve ter ao estudar a cultura 

material localizar-se-à “na operação que insere a cultura material no processo 

historiográfico de produção do conhecimento”. (Rede, 1996: 265). Rede não utiliza para 

sua análise o termo “objeto”, mas “cultura material”, onde discute a “relação entre 

cultura e os segmentos materiais culturalmente apropriados... e as posições acerca do 

tratamento documental da cultura material”. Sua análise dá-se a partir da coletânea 

History from things: essays on material culture publicada em 1993, em função do 

congresso nomeado History from things: the use of objects in understanding the past 

realizado em 1989, onde vários especialistas reuniram-se para debater a problemática da 

história e da cultura material. 

 Para Rede, a expressão cultura material é polissêmica e pode dar margem 

a ambiguidades, pois a expressão indica tanto objeto de estudo como uma forma de 

conhecimento. Para ele, “Ao mesmo tempo,as posições sobre as relações entre o 

universo material e a cultura definirão,de algum modo os limites das propostas de 

estudo e as formas de mobilização dos elementos físicos na compreensão dos 

fenômenos históricos.” ( Rede, 1996:267). 



 A partir das várias discussões encontradas na coletânea History from 

things: essays on material culture  encontramos ambiguidades nas definições de 

cultura material, considerando as posições diferentes dos autores sobre cultura. Por este 

mesmo motivo, consideraremos apenas alguns autores para a proposta aqui apresentada.  

 Jules D. Prown 7  (apud Rede, 1996: 267), considera que os objetos 

(cultura material) refletem direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente as 

crenças de quem o adquire, e principalmente, de quem o produziu, da sociedade de onde 

foi produzido: 

 

The underlying premise is that human made objects reflect, 
consciously or unconsciously, directly or indirectly, the beliefs of the 
individuals who commissioned, fabricated, purschased, or used them and, by 
extension, the beliefs of the larger society to wich these individuals belonged 
. (Prown, 1993: 1) 

 

Prown considera a cultura material como reflexo de um cultura abstrata 

(imaterial), alheia a materialidade. Embora que não iremos nos aprofundar nas 

definições de cultura imaterial, a partir dos estudos de Baudrillard, podemos observar a 

estreita ligação entre o imaterial (os ritos, os costumes, a crença etc.) e o material. Os 

objetos são reflexos de uma cultura, de uma sociedade e de seus constructos mentais.  

 Sendo assim, para Prown, a cultura material são “manifestations of 

culture through material productions”. Os objetos então, dependem da “transferência de 

atributos a partir do núcleo para compor sua identidade (Rede, 1996:267) 

 Prown  utiliza uma analogia entre artefatos e os sonhos, onde os sonhos, 

numa perspectiva freudiana são ficções que permitem que o ser humanos traga à  tona 

conteúdos despercebidos da vida cotidiana.  “Passo o dia pegado na madeira: aí de noite 

vem o sonho. Quando acordo chega a imaginação. Então tenho uma felicidade 

estranha”. (Benedito José dos Santos, entrevista em 15/07/2011). Ainda segundo Prown, 

tratar os objetos como constructos mentais, mais do que como histórias, permitiria vê-

los como “unconscious representations of hidden mind” reveladores de uma “deeper 

cultural truth”.  

                                                           
7
 Em : The truth of material culture: history or fiction , p. 119 



Para Rede, “São as escolhas do indivíduo, em um campo de limitações e 

possibilidades e em interação com outros comportamentos, que revelam a cultura e, por 

decorrência, a cultura material.”  Michael O. Jones, em seu artigo intitulado  “Why take 

a behavioral approach to folk objects”, considera a produção de objetos como um 

reflexo dos processos históricos e na explicação dos traços culturais presentes nos 

artefactos refletem-se também, fatores como aspectos tecnológicos (técnicas; 

instrumentos; matérias-primas), motivações, aspirações, tornando importante para o 

estudo dos objetos a análise dos processos, das relações sociais e de princípios 

psicológicos antes, durante e após a produção dos objetos. “ While we can view the 

production of objects as a reflection of historical processes, we can also investigate 

some things in their immediate situation of manufacture as aspects of manifestatios of 

human behavior” ( Jones, 1993: 194). 
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