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Região  Nordeste  do  Brasil  se  encontra  em  destaque  no  cenário  das  ricas
expressões  do  artesanato  nacional.  De  acordo  com informações  do  Ministério  do
Desenvolvimento, esta atividade é geradora de ocupação e de renda para mais de
8,5  milhões  de  pessoas  (BRASIL,  2002).  Um  estudo  elaborado  pelo  Banco  do
Nordeste (2009) aponta a existência de aproximadamente 3,3 milhões de pessoas
dentro  do  universo  desta  atividade.A  prática  do  artesanato  contribui  para  a
empregabilidade  da  mão-de-obra  local,  utilizando-se  dos  recursos  naturais
disponíveis de forma ecologicamente correta. Este ofício permite a conservação do
repertório  cultural  existente  e  possibilidades  de  atenuação  das  desigualdades
sociais  contribuindo,  também,  para  o  aumento  de  atividades  turísticas,
melhorando o desenvolvimento social da região.No Ceará, a prática do artesanato
é  considerada,  de  acordo  com  a  pesquisa  citada  pelo  SEBRAE  (2009),
expressivamente  forte.O  município  de  Juazeiro  do  Norte,  localizado  na  região  sul
do  Estado  do  Ceará,  com  aproximadamente  250.000  habitantes  (IPECE,  2012),
apresenta em suas raízes socioeconômicas, a prática do artesanato em artigos de
couro introduzida em uma cultura local, com a figura do vaqueiro, da fabricação à
utilização das peças produzidas (SEBRAE, 2009).Observamos a existência de polos
bem  desenvolvidos  que  executam  a  produção  de  diversas  tipologias  desta
atividade, como por exemplo, o polo de Aracati, onde predomina o artesanato de
cestaria e do trançado e o polo de Juazeiro do Norte, foco desse estudo, onde se
encontra um dos maiores desenvolvimentos de artesanato em couro. Desse modo,
analisar  os  impactos  provenientes  da  inserção  industrial  no  espaço  de  produção
artesanal  dos  artigos  em  couro,  possibilita  o  entendimento  das  mudanças
ocorridas  no  cenário  social  e  econômico  da  região,  bem  como  apontamentos  no
âmbito  cultural,  direcionando  o  pensamento  para  a  lógica  da  elaboração  de
estratégias com vistas ao desenvolvimento regional sustentável.
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