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processo, a peça é retirada da serradura e rapidamente mergulhada em
água. Todas estas ações permitem criar efeitos singulares: craquelês,
brilhos e texturas especiais. A porosidade do barro, a quantidade de
vidrado e a forma como este se aplica, a temperatura do forno, a
madeira de que é feita a serradura, a temperatura da peça, o contato
maior ou menor da superfície da peça com a serradura, o tempo de
imersão em água tudo isso pode alterar a cor e brilho. As zonas da
peça onde não foi colocado vidrado ficam totalmente pretas, o que
permite criar contrastes com o vidrado branco, sobretudo quando há
craquelê.
9.7 TERRACOTA
A terracota é um material constituído por argila cozida no
forno, sem ser vidrada, e é utilizada em cerâmica e construção. O
termo também se refere a objetos feitos deste material e a sua cor
natural, laranja acastanhada. A terracota caracteriza-se pela queima
em torno dos 900º C, apresentando baixa resistência mecânica e alta
porosidade, necessitando um acabamento com camada vítrea para
torná-la impermeável. É uma cerâmica fria similar à argila, mas muito
mais limpa e fácil de trabalhar.
10. CESTARIA
Técnica que abrange todas as formas de entrelaçar fibras
rígidas, tiras e cipós para a fabricação de cestas ou cestos.
11. CINZELAGEM
Técnica utilizada para criar volumes, relevos e texturas numa
chapa metal formando desenhos, também chamada de técnica de
repuxado ou repuxo. Utilizam-se ferramentas de precisão, que são os
cinzéis (ferro).
12. COMPOSIÇÃO DE IMAGEM
Consiste em criar desenhos utilizando areia colorida e palhetas específicas em recipiente transparente retratando paisagens,
natureza morta, pessoas, símbolos, formas geométricas e imagens. A
areia é despejada no recipiente transparente, uma por vez, e com o
auxílio de palhetas e canudinho de madeira vai dando forma ao
desenho.
13. CONFECÇÃO DE BONECOS
Técnica que permite formar bonecos (animais, objetos, peças
temáticas, personagens) utilizando tecidos e fibras vegetais. As peças
costuradas são cheias (ou não) com algodão ou vibra vegetal.
14. COSTURA
Técnica de trabalho manual que consiste em unir duas ou
mais partes de um tecido, pano, couro ou outros materiais, utilizando
agulha e linha para produzir peças tais como colchas, toalhas, pano de
prato e outros.
14.1. PATCHWORK (QUILTING OU ACOLCHOAMENTO)
É a técnica que une retalhos de tecidos costurados e formando desenhos variados. O resultado final do trabalho com patchwork sempre envolve uma sobreposição de três camadas que são o
tampo. Os retalhos são unidos por costura e acolchoado com manta
acrílica.
14.2. FUXICO
Técnica de alinhavar retalhos dobrando uma pequena borda
em torno do seu círculo enquanto é feito o alinhavo, depois puxa a
linha até que as bordas do centro se unam. Prende o fio com um nó
e corta a linha. Aperta o fuxico para que ele assente. Para o preparo
são necessários retalhos, linhas, um molde, agulha e tesoura.
15. CUSTOMIZAÇÃO
Consiste em transformar uma peça de roupa ou acessório,
bordando, rebordando, rasgando, esgarçando, e reinventando.
16. CROCHÊ
Técnica desenvolvida com o auxílio de agulha especial terminada em gancho e que produz um traçado semelhante ao de uma
malha ou de uma renda.
17. CULINÁRIA TÍPICA
Técnicas de misturar, cozer e assar alimentos típicos que
revelam costume do lugar e sobre as pessoas que vivem na região.
18. CURTIMENTO OU CURTUME ARTESANAL
Técnica de curtir pele de animal transformando-as em couro.
A técnica deve ser empregada imediatamente após o abate do animal.
Caso isso não seja possível, as peles devem ser submetidas com
rapidez a um tratamento de imersão em solução saturada de cloreto
de sódio (sal de cozinha).
19. CUTELARIA
Consiste em criar instrumentos de corte, em ações seqüenciais para a confecção de lâminas como espadas, adagas, facas, facões, machados, punhais, navalhas e todo tipo de utensílios metálicos
de corte. A matéria-prima (metal) derretida é moldada com o auxílio
de ferramentas para formar o produto desejado. Normalmente utilizase madeira para a feitura dos cabos.
20. DECOUPAGE OU REVESTIMENTO
A técnica de decoupage consiste na fixação de motivos de
papel em objetos, como madeira, metal, papelão, vidros ou outro
objeto, aos quais se aplicam várias camadas de verniz.
20.1 COLAGEM ou PAPIETAGEM: Técnica ou processo de
composição que consiste na utilização de recortes ou fragmentos de
material impresso, papéis picados, superpostos ou colocados lado a
lado no suporte pictórico.
21. DOBRADURA
Técnica de dobrar papéis, sem o auxílio de tesoura ou cola
em formas representativas de animais, objetos, flores etc. É também a
técnica de torcer arame para confecção de bijuterias, ou de torcer
ferro para a produção de objetos decorativos e utilitários (origami).
22. ENTALHE/ESCULTURA
Processo minucioso realizado em material rígido e pesado
(madeira ou pedra), cortando ou extraindo o supérfluo até se obter a
forma desejada.
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22.1 LAPIDAÇÃO
Lapidação em pedras preciosas, vidros e cristais que servem
para o fabrico de adornos, jóias e peças utilitárias.
22.2 ESMERILHAMENTO
Técnica de formar esculturas, adornos e outras peças decorativas usando como ferramenta o esmeril.
23. ESQUELETIZAÇÃO
Conferir forma de esqueleto. A esqueletização na folha vegetal é a retirada de toda a fibra vegetal, deixando somente as nervuras da folha, utilizando-se soda cáustica.
24. FIAÇÃO
Técnica de cardar a lã de ovelha e passar numa roca para a
feitura do fio.
25. FOLHEAÇÃO/DOURAÇÃO (Gilding)
Técnica de decoração de superfícies que utiliza uma camada
finíssima de ouro ou material com aparência deste metal. O metal
transformado em lâminas muito finas (conhecidas como folhas de
ouro) é aplicado em objetos como madeira, gesso ou similares.
26. FUNDIÇÃO
Técnica de fundir metais para a preparação de peças artesanais.
26.1 FILIGRANA
Consiste em formar fios de ouro ou de prata, delicadamente
entrelaçados e soldados.
26.2 OURIVESARIA
Técnica realizada por meio do processo de derretimento da
pepita de ouro - e condensação em um bloco de ouro, até que o
mesmo fique firme na forma desejada, utilizando-se instrumentos de
precisão com matrizes (martelagem, modelagem, refinamento).
27. FUNILARIA/LATOARIA
Reaproveitamento de materiais para produção manual de funil, candeeiro, bacia e brinquedos.
28. GRAVAÇÃO
A gravação é uma imagem, estampa ou qualquer ilustração
impressa. É a arte ou técnica de gravar sem o auxílio de moldes prédefinidos.
28.1 LITOGRAVURA
Processo de gravura em plano, executada sobre pedra calcária (chamada pedra litográfica).
28.2 PIROGRAVURA
Técnica de gravar desenhos a fogo, sobre couro, madeira, e
outros tantos materiais - com o emprego de um pirógrafo (aparelho
elétrico para gravação através do calor) ou ferro em brasa, formando
paisagens variadas, feitas à mão livre em tonalidades que variam do
marrom claro ao preto.
28.3 XILOGRAVURA
Arte e técnica de fazer gravuras em relevo. Tradicionalmente
feitas sobre casca de cajá e imburana de cheiro, utilizando-se como
principais instrumentos de trabalho um pequeno buril feito com haste
de sombrinha, canivete, pregos e agulhas para fazer os clichês. Para
reprodução, usa-se um rodo com tinta gráfica sobre a matriz para
impressões em papel, tecido, madeira, borracha, etc. que retratam
temas características da região, feitos populares e festividades locais.
Sobre peça não artesanal, a técnica deve representar acima de 60% do
valor da produção.
28.4 GRAVAÇÃO EM VIDRO
É a técnica de fazer desenhos no vidro.
28.5 SERIGRAFIA OU SILK-SCREEN
Técnica de impressão na qual a tinta é vazada, pela pressão
de um rodo, através de uma tela preparada, normalmente de seda ou
náilon. A tela é esticada em um bastidor de madeira ou aço. Não se
considera serigrafia quando a arte é feita com o auxílio de equipamentos de informática.
29. INFUSÃO
Preparo de produtos artesanais como sabonetes, utilizando-se
essências, álcool de cereais, sal marinho, sulfato de magnésio e glicerina, que são manipulados e colocados em fôrmas de diversos
modelos e tamanhos, e submetidos à secagem.
30. JATEAMENTO
Técnica de jatear areia em vidro para tornar fosca a figura
artesanal e o vidro liso ou o contrário.
31. LUTERIA OU LUTERARIA
Técnica de fazer ou restaurar instrumentos musicais de corda
com caixa de ressonância.
32. MAMUCABA
A técnica consiste em transformar um tecido plano ou fibras
vegetais em fios e trançá-los, dando a base para a sustentação de
punhos de rede.
33. MARCENARIA
Técnica de trabalhar a madeira formando peças de mobiliário, brinquedos e objetos de decoração.
34. MARCHETARIA
Técnica de incrustar, embutir ou aplicar peças recortadas de
madeira, marfim, tartaruga, metais, formando desenhos variados. As
peças produzidas são chamadas de marchete, obra de embutidos, ou
peças de madeira a que se aplicam diferentes pedaços de madeiras
preciosas, marfim, madrepérola etc.
35. MATELASSÊ
A Técnica consiste em juntar três camadas de tecido e prender com costura formando uma estrutura acolchoada.
36. MODELAGEM
Técnica de moldar com as mãos materiais maleáveis, como a
cera, gesso e argila, massas sintéticas, resinas, parafina, papel machê
ou outro material semelhante, para formar peças inéditas sem o auxílio de formas ou similares. Também é a moldagem e forja em ferro.
No caso da argila a modelagem poderá ocorrer também por meio de
torno.
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37. MONTAGEM
Técnica de juntar várias peças artesanais formando uma única cuja produção resulte em peça com apelo cultural.
38. MOSAICO
Técnica de reproduzir um desenho com disposição de pequenos cubos ou placas de pedra, mármore, barro cozido ou vidro
colorido sobre uma base, firmados em uma capa de argamassa, cimento e gesso. Estas placas são separadas uma das outras por pequenos pedaços denominados juntas. O mosaico constitui-se em um
quadrado feito de pedacinhos de papel, vidro colorido, cerâmica e
pedrinhas.
39. PINTURA
Consiste em pintar à mão sobre suportes diversos. Engloba
diversas outras técnicas, como por exemplo:
39.1 AEROGRAFIA
Técnica de pintar ou envernizar utilizando-se aerógrafo que é
um instrumento de ar comprimido com que se colorem desenhos.
39.2 BATIQUE
Estampado à cera e depois pintado à mão, constituindo uma
técnica para pintar tecidos ou couros com características bem definidas, no qual o artesão utiliza para elaborar seu trabalho, desenhos
diversos, parafina e tinta, sobrepondo camadas das mesmas, conforme
as cores e motivos que desejar.
39.3 ESTAMPARIA
Tomando-se por base o tecido, são criadas sobre o mesmo,
estampas variadas, com a utilização de tintas descolorantes, fôrmas,
pincéis, escovas, rolos, seringas, e o que a imaginação do estampador
desejar.
39.4 MARMORIZAÇÃO
Pintura que imita o desenho de mármores.
39.5 PÁTINA
Técnica de colorir artificialmente certos objetos dando-lhes a
aparência de envelhecimento.
39.6. PÊSSANKAS
A técnica consiste na pintura de ovo cru ou esvaziado, ou
ovo de madeiras. São utilizados pigmentos naturais, como casca de
cebola, cebolinha roxa, cera de abelha; vela, etc. Utilizam-se como
ferramentas pincel ou caneta.
39.7 PINTURA EM AZULEJO
Técnica de pintura em azulejos tanto à mão como serigrafados, que são levados ao forno para finalizar o objeto.
39.8 TINGIDURA
Elaboração do contorno em fio de metal de uma figura ou
objeto para decoração de paredes e móveis. Para a reprodução de
figuras ou inscrições sob tecido, papel, metal, etc., utiliza-se moldes
ou matrizes elaboradas pelo próprio artesão. Não podem ser consideradas figuras surrealistas, abstratas e cubistas.
40. PRODUÇÃO DE DOCES
Técnica de preparo de doces a partir de produtos naturais,
sem aditivos químicos.
41. RECICLAGEM
É um conjunto de técnicas que tem por finalidade o reaproveitamento de materiais como matéria-prima para um novo produto.
41.1 PAPEL RECICLADO
Técnica em que se utilizam fibras vegetais e papel industrializado comum reciclado, que são entrelaçados resultando em papel
semelhante ao oriental.
42. RENDA
Arte de produzir malha.
42.1 BILRO
Técnica de produzir renda utilizando-se linhas de algodão
presas por alfinetes a uma almofada redonda e dura que são trançadas
pela troca de posição dos bilros. (pedaços de madeira ou espinhos de
mandacaru aos quais as linhas ficam amarradas).
42.2 FRIVOLITÊ
Consiste em pequenos nós de linha de algodão, seda ou
cordão, utilizado-se navetes (equipamento usado tradicionalmente).
Também confeccionado com agulhas principalmente quando usado o
cordão como matéria-prima. Usado na confecção de vestuário, cama,
mesa, e adereços.
42.3 GRIPIER
É a técnica de formar uma renda em trançado com fios e
linhas de algodão ou poliéster.
42.4 GRAMPADA
Técnica de laçar fios e fitas ao redor de hastes de metal
(grampos) com o auxílio de uma agulha de crochê. Conforme a malha
vai crescendo, são retiradas dos grampos as primeiras laçadas.
42.5 IRLANDESA
A renda obedece ao tipo renda de agulha, tendo como suporte um lacê preso ou disposto ao risco. O desenho é traçado sobre
papel manteiga e fixado em papel grosso. Após a fixação do lacê do
debuxo, diferentes pontos são traçados preenchendo os espaços vazios
entre o lacê, compondo o tecido da renda com formas semelhantes a
animais e vegetais como, por exemplo, pé-de-galinha, espinha de
peixe, aranha, casa-de-abelha e abacaxi.
42.6 RENASCENÇA
Técnica que utiliza linha, agulha e o lacê (espécie de fita)
que é costurado por todo o desenho. A seguir são preenchidos os
espaços entre os lacês, com pontos diversificados.
42.7 MACRAMÊ
Renda pesada, feita de linha traçada e amarrada. Os fios
podem ser colocados no tecido para que as franjas sejam tecidas ou,
desfiar o próprio tecido para fazer a franja. Neste caso a técnica é
chamada de Brolha, Abrolho ou Bróia.
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