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Resumo

Branco, Tânia Santos Castello; Bastos, Valéria Pereira. As Artesãs
Manauaras da feira de artesanato do centro de Manaus: a hora da
família e a vez do trabalho. Rio de Janeiro, 2011. 83p. Dissertação de
Mestrado – Departamento de Serviço Social, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.

O mundo do trabalho aponta contextos de inclusão e exclusão social que
levam os sujeitos sociais a buscar estratégias de subsistência frente ao imperativo
do capital. Nesse bojo, as mulheres que historicamente buscaram maior
visibilidade social, na realidade contemporânea, inserem-se no mercado de
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trabalho, até mesmo na configuração da informalidade. Assim, o estudo objetiva
compreender o lugar da família e o espaço do trabalho das artesãs manauaras da
feira de artesanato do centro de Manaus. Os procedimentos metodológicos
envolveram a observação direta e posteriormente a aplicação de quatorze
questionários e realização de entrevistas com perguntas abertas e fechadas, as
quais foram realizadas no setor de artesanato onde se trabalha com artigos de
cama, mesa e banho. Os resultados da pesquisa mostraram que as mulheres têm
apoio da família para a realização das atividades e efetivação do trabalho,
contudo, tal fator não significa notoriamente a solidariedade no que tange às
estratégias de subsistência da família. Considerou-se ainda as dificuldades
referentes à separação do ambiente doméstico com o trabalho, o que mostra uma
confusão entre o início do papel relacionado às atividades laborativas das
mulheres e o desenvolvimento das ações domésticas e de atenção aos familiares
destinadas ao referido sujeito social, que se configura como protagonista de uma
sociedade em mutação.

Palavras-chave
Trabalho Informal; Família; Mulheres Artesãs.

Abstract

Branco, Tânia Santos Castello; Bastos, Valéria Pereira. The Manauaras
Artisans from downtown Manaus City Handicraft Fair: The family
time and the labor time. Rio de Janeiro, 2011. 83p. MSc. Dissertation –
Departamento de Serviço Social, Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro.

The world work points contexts of inclusion and exclusion that lead to
social sibjects to pursue livelihood strategies against theimperative of capital. The
bulge, the women who historically have sought greater social visibility actually fit
into the contemporarylabor market, even in the informal setting. Thus the study
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aims tounderstand the place of the family and the scope of work of the artisans of
Manaus craft fair from downtown Manaus. The methodological procedures
involved the direct observation and then applyingsshowed that wo

fourteen

questionnaires and interviews with open and closed questions, which were
performed in the craft industrywhere he works with bedding, bath and table. The
survey resultsshowed that women have family support to carry out the activities
and effectiveness of work, but this factor does not meannotoriously solidarity
regarding the livelihood strategies of the family. It also pondered the difficulties
regarding the separation of the home environment with work, which shows a
confusion between t the beginning of the paper regardins the work activities of
women and development of domestic action and attention to family members for
the said social subject, which configures itself as the lead in a changing society.

Keywords
Informal Work, Family; Women Artisans.
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