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REQUERIMENTO Nº       /2019 

A deputada estadual Janete de Sá e demais deputados abaixo assinados, no 

uso de suas prerrogativas constitucionais e regimentais, requerem, na forma 

do artigo 17, inciso XXXIV e § 2º do Regimento Interno desta Casa de Leis, a 

constituição de uma FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DOS 

DIREITOS DO ARTESÃO E DO ARTESANATO CAPIXABA, para analisar, 

apreciar, apresentar e discutir questões relevantes às ações de políticas 

públicas, implementadas pelo Estado do Espírito Santo, em defesa dos 

direitos do artesão e do artesanato capixaba. 

 

Sala das Sessões, em 20 de Fevereiro de 2019. 
 
 
 Janete de Sá  

            Deputada Estadual 
 
 

____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

_____________________________________ ____________________________________ 

____________________________________ ____________________________________ 

 
 
 
 
 

Identificador: 370032003400390034003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.



 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

GABINETE DA DEPUTADA JANETE DE SÁ 

 

GABINETE DA DEPUTADA JANETE DE SÁ 

Av. Américo Buaiz, 205 – Gab. 601 – Enseada do Suá – Vitória – ES – CEP 29050-950 
Tel: (27) 3382-3551 – E-mail: janetedesa@al.es.gov.br 

 

 
 
 

JUSTIFICATIVA  
 
O artesanato é tradicionalmente a produção de caráter familiar, na qual o produtor 
(artesão) possui os meios de produção (sendo o proprietário da oficina e das ferramentas) 
e trabalha com a família em sua própria casa, realizando todas as etapas da produção, 
desde o preparo da matéria-prima, até o acabamento; ou seja, não havendo divisão do 
trabalho ou especialização para a confecção de algum produto. 
 
O artesanato capixaba foi catalogado pela primeira vez em 1982. De lá pra cá, apesar de 
algumas mudanças, a grande variedade de produção artesanal do Estado se manteve: 
tecelagem, cerâmicas, fibras e trançados, objetos em côco e madeira são alguns 
exemplos, além dos trabalhos com conchas e sementes. 
 
Inúmeras particularidades marcam o artesanato capixaba e, consequentemente, a cultura 
do Estado. Só o Espírito Santo tem o congo, tradição viva nas vozes do povo e no som da 
casaca.  
 
Vitória é a cidade que se destaca na produção das panelas de barro, a partir da técnica 
secular que as mulheres da região de Goiabeiras herdaram dos índios. 
 
O Espírito Santo tem cerca de 410 km de costa, e os artesãos das cidades e vilas 
litorâneas desenvolveram o artesanato de conchas, abundante nas praias capixabas. As 
conchas viram arte nas mãos dos capixabas a exemplo os colares, petisqueiras, cinzeiros, 
cortinas, molduras, acessórios, souvenires, entre outros, produzidos principalmente em 
Piúma, responsável pela maior parte da produção de artesanatos em conchas do Brasil. 
 
Das águas do mar vem outra matéria prima usada para arte que se instalou em terras 
capixabas: o artesanato em escamas de peixe. Vinda de Portugal, a prática exige cuidado 
e capricho para quem executa a obra, além de ser um processo demorado, pois consiste 
em várias etapas até chegar ao produto final. 
 
 Assim se constrói a identidade do povo capixaba, firmada em tradições que vieram dos 
colonizadores portugueses, dos imigrantes de diversas áreas da Europa e também de 
tradições africanas. 
 
Esta Frente Parlamentar tem o objetivo de fortalecer o artesanato Capixaba, apoiando o 
artesaõ e auxiliando a desenvolver sua profissão. 

 

Identificador: 370032003400390034003A005000 Conferência em www3.al.es.gov.br/autenticidade.


		2019-02-22T15:37:50-0300


		2019-02-22T15:40:21-0300


		2019-02-22T15:50:01-0300


		2019-02-22T15:51:12-0300


		2019-02-22T15:51:30-0300


		2019-02-22T16:20:07-0300


		2019-02-22T16:23:36-0300


		2019-02-25T13:26:56-0300


		2019-02-25T13:55:39-0300


		2019-02-25T14:21:39-0300




