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Introdução 
 

Os estudos em Geografia voltados a refletir sobre as relações sociais têm ganho 

relevância e, entre estes e de uma forma mais específica, aqueles que se dedicam à 

questão do gênero. Neste sentido, o objetivo primeiro deste trabalho é contextualizar as 

relações de trabalho do gênero feminino entre diferentes espacialidades, a saber, cidades 

que assumem papel periférico e médio na hierarquia da rede urbana. Estas relações de 

trabalho permearão o trabalho informal de artesanato e deverão sinalizar para uma 

maior compreensão da representatividade deste trabalho como condição vital para cada 

grupo de mulheres, mas que possui grau de magnitude diferenciada segundo as 

espacialidades onde vivem.  

Estas pesquisas realizaram-se nas cidades de Guaporema e Toledo, ambas 

localizadas no estado do Paraná (Brasil). A primeira trata-se de uma cidade periférica, 

com pouco mais de dois mil habitantes, mas que, ao contrário do que se imagina, 

instigada por empreendimentos de economia solidária e de capital social, encontrou no 

artesanato uma forma de relativo desenvolvimento autogerido e sustentável, além de 

uma possível mobilidade social ascendente. No caso da segunda cidade, trata-se de uma 

cidade média, com mais de cem mil munícipes, que se desenvolveu à luz do 

agronegócio e se potencializou industrialmente, proporcionando à sua população 

condições de ascensão social principalmente vinculadas ao setor econômico secundário, 

de modo que, neste caso, o trabalho de artesanato, embora também represente condição 

de vitalidade, não encontre, relativamente, o mesmo grau de magnitude. 
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Neste contexto, nosso trabalho centrar-se-á numa sinopse teórica acerca das 

relações de trabalho e de gênero em cidades de diferentes portes, somada aos resultados 

da pesquisa de campo realizada com as trabalhadoras deste ramo.  

Entendemos que, desta forma, estaremos subsidiando nossas reflexões acerca do 

objetivo proposto, a saber, contextualizar as relações de trabalho do gênero feminino 

envolvidas no artesanato entre diferentes espacialidades (cidades periférica e média), as 

quais possuem valor vital para estas pessoas, embora o desenvolvimento seja 

diferenciado em função, principalmente, de iniciativas de economia solidária e 

desenvolvimento autogerido e sustentável, encontradas naquela de menor porte.  

No que tange à economia solidária, esta deve ser entendida como uma forma de 

organização e produção do trabalho que acontece por meio da cooperação, promovendo 

a geração de renda e desenvolvimento do local. No que se refere à sustentablidade e ao 

desenvolvimento local autogerido, devem ser entendidos como equidade distributiva 

que compartilha oportunidades de desenvolvimento entre gerações, assegurando 

equidade geracional de oportunidades. Dentre os fatores sociais, políticos, culturais e 

econômicos, a sustentabilidade é um dos componentes essenciais para o paradigma do 

desenvolvimento humano, além da equidade (igualdade de oportunidades e não 

necessariamente de resultados), produtividade (investimento humano e macro-

econômico) e empoderamento, que tem como objetivo promover a ascensão social e 

retirar as pessoas de situações de caridade permanente. (HAQ, 2008) 

Neste estudo poderemos observar que ações de economia solidária e capital 

social realizadas com mulheres do município de Guaporema têm proporcionado um 

relativo desenvolvimento destas atividades, enquanto no município de Toledo, embora 

seja de maior porte, estas atividades não alcançam o mesmo grau de magnitude, de 

modo que as trabalhadoras mostram-se desmotivadas e sem grandes perspectivas. 

  

Metodologia 

O presente trabalho realizou-se por meio de embasamento teórico de temas afins 

ao objeto de análise, privilegiando a questão do trabalho e gênero, além daqueles 

brevemente explicitados. Estas reflexões fornecerão subsídios para uma maior 

compreensão do problema enfatizado, bem como para a análise dos resultados da 

pesquisa de campo. No que tange à esta, a mesma realizou-se nas duas cidades supra 

mencionadas, diretamente com as pessoas envolvidas nesta atividade. Tratou-se, neste 

momento, de entrevistas de caráter qualitativo, baseadas em questões centrais e semi-



diretivas estruturadas, onde o entrevistado respondia livremente à questões afins à seu 

trabalho e condição de desenvolvimento, de modo a atender às expectativas do 

entrevistador. Nesta entrevista, as trabalhadoras forneceram informações acerca das 

relações de trabalho, tais como tempo na atividade, pessoas envolvidas, papel do 

artesanato em suas vidas, vínculo com o capital social local, além das principais 

condições de venda de suas mercadorias, entre outros. 

De posse destas entrevistas e do conhecimento auferido com os estudos teóricos, 

foi possível contextualizar as relações de trabalho informal implementadas pelo 

artesanato nas duas cidades escolhidas. Vale ressaltar que, nesse estudo de caso, 

artesanato não deve ser confundido com produção de arte. Embora, tecnicamente, 

ambos sejam arte, esta se aproxima mais com a produção refinada, o que sugere à um 

maior grau de especialização e investimento de capital, enquanto que o artesanato 

(tratado nesta pesquisa) possui a feição de um trabalho manual, desenvolvido por 

artesãos que demonstram suas habilidades em determinados tipos de produção, 

geralmente de menor custo, representado, por exemplo, na produção de bordados. 

 
Gênero, trabalho e economia solidária 

Considerando as relações sociais que se estabelecem na atualidade, é 

imprescindível destacar o papel que a mulher exerce. Pelos registros históricos, é visível 

o rol de conquistas que a mulher obteve na contemporaneidade. No entanto, ainda existe 

uma considerável parcela da população feminina que mesmo tendo uma atuação de forte 

impacto na produção e geração de renda para sua família, ainda é desvalorizado, já que 

ela o realiza de forma paralela e concomitante aos cuidados de seu lar (sobretrabalho). 

Somente a partir da década de 1960 é que se iniciaram as primeiras pesquisas a 

respeito da economia do trabalho em relação à mulher, concentrando estes estudos na 

segregação ocupacional, na discriminação no emprego e na disparidade salarial 

relacionada ao gênero. Mas, em relação ao trabalho não quantificado que a mulher 

exerce de forma alternativa, percebemos que há uma lacuna e nesta pesquisa 

apresentaremos algumas breves reflexões acerca deste. 

 A palavra gênero possui um contexto social, dotada de grande complexidade. 

Podemos designar gênero como uma maneira de olhar a realidade da vida para 

compreender as relações sociais entre as pessoas e as relações de poder implementadas 

entre si: homens e mulheres, mulheres e mulheres, homens e homens. Numa perspectiva 

mais analítica, devemos levar em conta que a origem da desigualdade de gênero está na 



divisão sexual do trabalho, ou seja, refere-se a um caráter social, marcado pelas 

diferenças assumidas entre mulheres e homens nas diferentes sociedades, no transcorrer 

da história. Antunes e Silva (2004) sinalizam sobre essa questão, explicando que, desde 

os primórdios da humanidade, é nesta questão que o papel da mulher inicia-se 

desprivilegiado, com seu trabalho pertencendo a esfera doméstica.  

Tratando de temas mais atuais, devemos lembrar como aconteceu a inserção do 

trabalho feminino na indústria e como o capitalismo pode usar a divisão da força-de-

trabalho como forma de rebaixar o valor do trabalho masculino. A condição sexual é, 

em sua maioria, decisiva e determinante na escolha das atividades e, ainda hoje, cria-se 

um perfil de acordo com o sexo do indivíduo e não de acordo com suas habilidades.  

 Percebemos que houve uma espécie de “perpetuação cultural”, e a mulher 

continua, na maioria das vezes, ocupando o papel de coadjuvante do gênero masculino. 

Isso se justifica, em função das perspectivas em que são vistas. No capitalismo, sob a 

ótica marxista, pouco mudou, afinal, o trabalho doméstico que não produzia valor de 

troca e era pouco valorizado, mesmo sendo produzido para a sociedade, assim ainda é 

visto na contemporaneidade.  (FARIA & NOBRE 2002, p.15).  

 A utilização do termo “gênero” iniciou-se  na década de  1980, pelas feministas 

americanas e inglesas, para explicar as desigualdades entre homens e mulheres, 

concretizadas em discriminação e opressão das mulheres. As investigações sobre a 

condição social das mulheres já apontavam uma forte desigualdade que tendiam a 

aumentar conforme a classe social, raça e etnia, entre outros.  

Para as Ciências Humanas, o conceito de Gênero refere-se à construção social e 

significa que homens e mulheres são produtos da realidade social e não naturalmente 

determinados pelas diferenças inscritas em seus corpos. Mas ainda existem situações 

que não possibilitam a inclusão social das mulheres, pela sua condição feminina. Afinal, 

é comum as mulheres terem dificuldades, por exemplo, na compra de determinadas 

matérias-primas e na venda de seus produtos, pois do ponto de vista social, estão 

quebrando a barreira da “normalidade”.  

Devemos destacar, conforme Nobre & Silva (2002), que o marxismo é de grande 

utilidade às feministas por sua historicidade e por incorporar processos não econômicos, 

como a política e a cultura na análise da realidade, olhando-a a partir da articulação de 

classe, gênero e raça.  

 

 



Um ponto comum entre o marxismo e a teoria econômica feminista tem 
o propósito de criar instrumentos para transformar a sociedade e 
combater as desigualdades, e o marxismo também tem esse pressuposto 
de que a realidade é transformada a partir da ação coletiva e de que é 
importante ter uma ciência social com uma visão libertadora e de 
transformação que embase essa ação. (NOBRE & SILVA, 2002, p.15) 

 

 

No que se refere ao caso brasileiro, as transformações ocorridas nas últimas três 

décadas foram fundamentais para configurar e situar de maneira apropriada o seu papel 

na sociedade.  

No entanto, essas transformações foram impulsionadas por uma série de 

Tratados e Convenções que se estabeleceram no cenário internacional e que tiveram 

grande influência na transformação do cenário nacional. Além disso, a mobilização 

efetuada pelas mulheres, desde as instâncias locais, estaduais, federais e internacionais, 

se tornou a chave para a concretização das solicitações. Foi somente devido ao grau de 

organização das mulheres antes e após as convenções, que houve sucesso nas 

negociações estabelecidas. Segundo a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 

o Brasil assinou todos os instrumentos de defesa dos direitos das mulheres das últimas 

décadas. 

No entanto, é necessário destacar que, apesar de todo progresso, a luta das 

mulheres ainda está distante de atingir seu objetivo. Ainda é realidade a discrepância 

salarial masculina e feminina – mesmo as mulheres tendo em média mais anos de 

estudo que os homens, a cronicidade da situação de sexismo aliado ao racismo, o 

predomínio do trabalho feminino em atividades precárias e informais e a continuidade 

de modelos familiares tradicionais, o que provoca sobrecarga para as novas 

trabalhadoras, sobretudo para aquelas que são mães. E ainda, a não caracterização das 

tarefas domésticas como atividade econômica, mas que requer uma dispensa de tempo 

em média de 30 horas semanais por quem as realiza (IBGE – 1999). 

Delineando um perfil da atual mulher trabalhadora brasileira, podemos verificar 

que, entre 1992 e 2002, a População Economicamente Ativa (PEA) feminina passou de 

28 milhões para 36,5 milhões, a taxa de atividade aumentou de 47% para 50,3% e a 

porcentagem de mulheres no conjunto de trabalhadoras foi de 39,6% para 42,5%. Além 

disso, mais da metade da população feminina em idade ativa trabalhava ou procurava 

trabalho em 2002 e que mais de 40 em cada 100 trabalhadores  eram do sexo feminino. 



No que tange à discriminação racial, as negras são as trabalhadoras mais 

discriminadas no país. As mulheres brancas são mais bem representadas e ocupam os 

melhores empregos nos setores mais organizados da economia, nos quais a 

probabilidade de obter salários mais elevados e melhores condições de trabalho é maior. 

Já no que condiz às mudanças demográficas, culturais e sociais, vivenciamos um 

período de queda na taxa de fecundidade, que atingiu 2,4 filhos por mulher, em 2002; 

acompanhada da redução no tamanho das famílias, que em 2002 passam a ser 

compostas de apenas 3,3 pessoas, enquanto em 1992 tinham 3,7. O envelhecimento da 

população, com maior expectativa de vida ao nascer para as mulheres (74,9 anos) em 

relação aos homens (67,3 anos) pode ser somado ao crescimento acentuado de arranjos 

familiares chefiados por mulheres, os quais em 2002, chegaram a 28,4% do total das 

famílias brasileiras, que é de 51 milhões, segundo o IBGE. 

Neste mesmo período, verificou-se a mais alta taxa de atividade feminina, 

superior a 70%, encontrada entre mulheres de 30 e 39 anos, e 67% daquelas de 40 a 49 

anos. Também as mulheres que ocupam a posição de cônjuge, foram aquelas cujas taxas 

de atividades mais cresceram: mais de 55% delas eram ativas. 

Acompanhando estes dados, o IBGE afirma que, atualmente, 79% das mulheres 

se dedicam às atividades domésticas, em comparação com 29% dos homens, com uma 

média semanal de 36 horas trabalhadas. No campo, as mulheres se dedicam, em média, 

seis horas a mais aos afazeres domésticos do que a das áreas urbanas, em função, 

principalmente, da falta de equipamentos eletrodomésticos e outras infra-estruturas. 

Entretanto, de todos os fatores que marcam as dificuldades e paradigmas a serem 

superados, a presença de filhos menores é o que mais dificulta a ocupação feminina. 

Geralmente as taxas de atividade das mães são muito mais baixas quando as crianças 

têm menos de dois anos, ou mesmo entre dois e quatro, em comparação àquelas das 

mulheres com filhos maiores. 

De posse destas informações, podemos evidenciar que, apesar de todas as 

conquistas femininas já implementadas, estas ainda se mostram insuficientes para a 

construção de uma sociedade mais justa sem distinção e diferença nas condições de 

trabalho entre gêneros.  

Neste contexto, a economia solidária possui, de certa forma, uma “identidade 

feminina”, pois assume entre seus princípios a agenda e as reivindicações das lutas das 

mulheres, em direção à equidade de gênero. Além disso, dos empreendimentos 

pesquisados, destacam-se em sua grande maioria aqueles sob o comando feminino. Isto 



fica evidente nos dados do Atlas da Economia Solidária: 16% dos empreendimentos são 

exclusivamente compostos por mulheres, contra 11% de empreendimentos formados 

somente por homens. (Fonte: MET – Ministério do Trabalho e Emprego/Atlas da 

Economia Solidária/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01 – Participação de mulheres e homens segundo porte do Empreendimento de 
Economia Solidária (EES) no Brasil (%) e composição segundo o sexo 
Fonte: Atlas da Economia Solidária, 2008 
 

 

 De uma forma geral, precisamos entender que a Economia Solidária não é um 

novo sistema econômico, nem tampouco antagônico ao capitalismo, mas uma nova 

proposta para produção e geração de renda, que considera as potencialidades produtivas 

locais, expressas por meio do trabalho das pessoas: uma ferramenta chave para a 

emancipação cidadã. Trata-se de uma reação contemporânea, onde o agir coletivo se 

coloca como uma alternativa possível para os atores sociais que estão em sua grande 

maioria excluídos do mercado de trabalho formal e do consumo de mercadorias. Estes 

atores se organizam pela via da solidariedade, do trabalho coletivo e do reconhecimento 

de um ponto em comum: a busca do trabalho e renda. Ou seja, de modo geral, pessoas 

ou grupos se associam em empreendimentos solidários para compensarem ausência de 

direitos sociais e econômicos disponíveis, provocada pela concentração capitalista. 

 Sob esta perspectiva, podemos observar que os empreendimentos econômicos 

solidários têm como objetivo maior o bem comum, uma resposta aos anseios sociais que 

estão latentes principalmente em pequenas cidades ou municípios periféricos. Estes 

empreendimentos se caracterizam por um novo agir social, onde a concorrência é 

substituída pela relação de solidariedade e cada ator exerce uma parte do trabalho e de 

seus rendimentos. Neste caso, a divisão do trabalho que visava apenas maximizar o 



lucro é suprimida e sede espaço para que todos os atores possam compartilhar das 

responsabilidades e ganhos de maneira igualitária.  

 A maior contribuição dos empreendimentos econômicos solidários acontece na 

esfera social, pois possibilita às pessoas o desenvolvimento de suas habilidades, o 

resgate da auto-estima e identidade, a relação de cooperação, e destaca, principalmente, 

o seu caráter não-assistencialista. Assim, permite através do exercício do trabalho a 

produção e geração de renda.  

 Um grande diferencial da economia solidária é o fato de trabalhar com os 

excluídos, porém, não se preocupando apenas com o assistencialismo, mas buscando 

através da produção e geração de renda, de acordo com as especificidades de cada 

localidade e das habilidades de cada indivíduo do grupo, criar um sistema de redes que 

possibilite o resgate integral do ser humano. 

Assim, podemos evidenciar que a Economia Solidária, através das cooperativas 

de produção ou associações, favorece a distribuição mais eqüitativa da riqueza, o que 

permite o resgate econômico e social das pessoas. 

 

 

Diferentes concepções do urbano: as relações de gênero em cidades periférica e 
média 

 Partiremos, a partir deste momento, apresentar dados que demonstram a 

diferenciação das atividades de artesanato e suas importâncias para as economias locais. 

Como relatado, estas pesquisas foram realizadas nos municípios de Toledo e 

Guaporema, ambos localizados no estado do Paraná-Brasil.  

Toledo é uma cidade que ocupa o papel de cidade-média na configuração da 

rede urbana brasileira. Teve em sua gênese uma economia voltada para o setor primário. 

Este, por sua vez, conheceu após a década de 1970 um intenso processo de 

modernização agrícola que culminou em sérias e graves conseqüências sociais. Por 

outro lado, trouxe para a região um alto grau de desenvolvimento tecnológico 

agroindustrial, que tornou sua economia atual fortemente vinculada a este setor.  Vale 

ressaltar que este período e suas transformações sócio-econômicas tiveram como 

referência a Teoria de Desenvolvimento de François Perroux, baseada, portanto, no 

setor secundário. 

Esta cidade tem, desde sua gênese, assumido um papel de pólo de atração de 

força-de-trabalho de outros município e regiões. Podemos perceber, analisando a figura 

01, que o período de maior ascensão quantitativa da população de Toledo foi entre as 



décadas de 1960 e 1970, devido à vinda de migrantes para a região, motivados pelas 

políticas de ocupação do governo federal brasileiro. Porém, podemos observar o 

impacto da modernização agrícola a partir da década de 1970, o que provocou uma 

acentuada mobilidade da população para o espaço urbano, embora na atualidade, 

mesmo que em menor grau, ela continue aumentando, demonstrando dinamicidade do 

setor econômico local. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                     Figura 02: Evolução Populacional do Município de Toledo-PR (1956-2000) 

                 Fonte: PMT, disponível em  www.toledo.pr.gov.br – acesso em Outubro de 2007 
 

Segundo estimativas do IBGE, no ano de 2006 o município de Toledo detinha 

aproximadamente 107.000 habitantes. Com uma taxa de crescimento demográfico 

urbano de 2,3 %, o município apresenta índices superiores à média nacional (1,6 %) e 

estadual (1,4 %), demonstrando a intensidade do fluxo de pessoas e conseqüente 

mobilidade da força-de-trabalho regional. (PMT – 2007) 

Somado a isto, o dinamismo implementado nos últimos anos no setor 

agroindustrial da cidade e as novas conjunturas estabelecidas para os setores de 

ocupação da População Economicamente Ativa têm proporcionado uma nova realidade 

para as relações de trabalho e, neste contexto, também para o município, seus 

empregadores e trabalhadores. 

No que tange à temática desenvolvida neste trabalho, também o artesanato 

surgiu na cidade como opção de trabalho, principalmente para aquelas pessoas advindas 

do campo e que não conseguiram se inserir no mercado de trabalho formal. Trata-se, 

portanto, principalmente de donas de casa que buscam uma forma de colaborar no 

orçamento doméstico. Privilegiamos nesta pesquisa aquelas mulheres que trabalham 
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com produção de bordados e afins, o que, conforme já explicitado, as caracteriza como 

artesãs e não necessariamente como artistas. 

De uma forma geral, percebemos que estas trabalhadoras possuem uma 

escolarização de ensino fundamental e/ou médio e que conhecem esta atividade desde a 

infância. Além disso, a maioria das entrevistas revelou que, normalmente, mãe e irmãs 

também estão envolvidas nesta atividade. 

Entretanto, a importância da atividade na vida destas pessoas é considerável. 

Afinal, a respeito dos principais motivos que levaram estas mulheres a desenvolverem 

estas atividades figuram, principalmente, a renda e a saúde. No caso da renda, quando 

não se trata da principal fonte, refere-se a um complemento extremamente necessário, 

tendo em vista que foi recurso essencial para a aquisição de móveis e eletrodomésticos; 

enquanto, no caso da saúde, auxilia no tratamento e luta contra o stress e depressão. 

Cientes desta importância vital, seja pessoal, seja familiar, estas trabalhadoras contam 

com apoio de seus familiares para o desenvolvimento de suas atividades que, sem 

dúvida, auxiliam na melhora da qualidade de suas vidas. 

Por outro lado, as entrevistadas revelaram que, se em casa encontram apoio e 

incentivo, a maior dificuldade é a desvalorização que o público consumidor imbui em 

suas mercadorias, tanto sob o aspecto do valor de uso quanto do valor de troca. Neste 

sentido, o valor simbólico ainda é o que prevalece nas relações de mercado do 

artesanato. 

Questionadas sobre o apoio recebido provindo de órgãos públicos e 

organizações não-governamentais, a prefeitura municipal figura como o principal 

incentivador. É nesta perspectiva que a feira do produtor do município de Toledo, que 

percorre os bairros da cidade durante a semana, se apresenta como o principal ponto de 

venda e disseminação dos produtos de artesanato.  

A feira do produtor é organizada pela prefeitura municipal e atinge uma grande 

gama da população local. É um espaço onde o produtor oferece sua mercadoria ao 

mercado com custo zero, diretamente ao consumidor. Embora não aconteça venda em 

maior escala, o produtor não sofre as conseqüências de um possível intermediário nas 

negociações. 

Notamos em suas falas a necessidade de uma organização maior, que oferecesse 

subsídios e informações para estas produtoras. Foi plausível observarmos que não 

existem grandes perspectivas de incremento do mercado, bem como falta conhecimento 

técnico para melhorar e inovar suas produções. É notório que estas trabalhadoras 



sobrevivem no mercado com forças próprias, movidas pela condição vital que o 

artesanato desempenha em suas vidas, mas que encontram uma nítida limitação no que 

refere às condições de trabalho.  

Neste sentido, aspectos como a renda e locais de venda são determinantes. 

Quanto ao primeiro, seus valores são relativamente baixos, permeando na média de 

meio salário mínimo vigente. Numa breve análise percebemos que os valores obtidos 

pelas vendas rendem-lhes aproximadamente dez reais por dia de comercialização, muito 

aquém do que realmente deveria proporcionar para garantir-lhes sobrevivência e 

condição de ascensão social. 

Quanto aos locais de venda, a feira do produtor e a venda direta em casa são as 

principais formas de comercialização. Nota-se que nenhuma destas artesãs comercializa 

seus produtos em outras cidades ou possuem pontos de venda em lojas da cidade ou 

feiras especializadas. 

Numa breve contextualização geral, podemos observar que Toledo se mostra 

como uma cidade que não oferece grandes subsídios para a produção de artesanato. 

Vale ressaltar que a função essencial do município centra-se na atividade agroindustrial, 

onde o capitalismo desempenha papel essencial na estruturação da economia local. 

Porém, as necessidades de sua população, principalmente daquela desprovida de capital, 

a exemplo das artesãs, não pode ser negligenciada, mas deveriam receber incentivos e 

subsídios de órgãos públicos e organizações não-governamentais para otimizar estas 

produções e proporcionar melhorias em suas qualidades de vida. É imprescindível 

percebermos que, apesar de todas as dificuldades e pequena magnitude destas atividades 

na economia local, o artesanato revela-se, de forma geral, como condição vital para as 

pessoas envolvidas nesta produção. 

No que tange ao município de Guaporema, trata-se de um município periférico, 

de pequeno porte, contando atualmente com pouco mais de dois mil habitantes. De uma 

forma geral tem uma economia estagnada, sem grandes perspectivas, o que tem 

proporcionado uma dinâmica de mobilidade populacional evasiva. Afinal, esta 

população não encontra pontos relativamente fortes que a faz se sentir arraigada a este 

lugar.  

Com relação à temática desta pesquisa, ela surgiu da necessidade e interesse em 

estudar potencialidades dos pequenos municípios e sua população. No caso em 

específico, desde as primeiras investigações de vocação da cidade, percebemos a 

aptidão das mulheres para a organização alternativa do trabalho, ou seja, mulheres que 



por vários fatores buscam formas para aumentar a renda da família. De uma forma 

geral, para estas pessoas predominava a reprodução do sistema de facções, onde se 

estabelece um contrato temporário pela produção requerida em determinado momento. 

Mas, conforme a investigação foi se aprofundando, conhecemos o trabalho de algumas 

mulheres possuidoras de um espírito empreendedor muito apurado. A partir de um 

modelo de “almofada”, reproduziram tal “arte” (denominada “bico de jaca”) em outros 

tipos de peças como toalhas de banho e de mesa, guardanapos, puxa-sacos, guarda-

pratos e utensílios para churrasco, mantas de bebês, entre outros, o que continua até 

hoje. Do trabalho realizado, o que nos chamou atenção foi a alta qualidade e a 

potencialidade de comercialização destes produtos. 

Como iniciativa do desenvolvimento da Economia Solidaria neste município, 

participamos do pressuposto que poderíamos auxiliar este pequeno grupo por meio de 

algumas ações de otimização do ciclo produtivo. Entre tais ações percebemos que seria 

necessário, num primeiro momento, viabilizar uma maneira para que comprassem o 

material de forma mais rápida e por um preço menor, para que o custo de produção se 

tornasse mais baixo. Assim, viabilizamos a compra da matéria-prima em mais de um 

fornecedor, inclusive de grandes centros, além dos tecidos e aviamentos comprados em 

maior escala. 

Num segundo momento, percebemos também que seria muito importante criar a 

embalagem dos produtos, tanto para o transporte, quanto para a valoração e marketing 

do produto. Porém, a mudança mais promissora, se daria em relação à denominação do 

trabalho delas, que não seria mais tratado apenas como artesanato, mas como “enxoval”, 

ampliando as possibilidades de comercialização e gerando status ao empreendimento.  

 Na atualidade, estamos em fase de consolidação das cooperativas de 

Guaporema, principalmente a de enxovais, que será denominada de Cooperativa 

Artefaz, com uma produção voltada à criação e confecção de enxovais. 

 Em Julho de 2008, a partir de iniciativas de economia solidária, as artesãs de 

Guaporema receberam um curso de Patchwork (bordado utilizando recortes de retalho e 

que formam figuras), o que proporcionou ótimos resultados, pois as mulheres se 

sentiram mais valorizadas pela incubadora e reconheceram uma ótima oportunidade 

para incrementarem seus trabalhos. Já no mês de Agosto outra parte do grupo iniciou a 

realização do Plano de Negócios com o objetivo de viabilizar e ampliar a área de gestão: 

enfatizando-se a administração e a comercialização. 



No decorrer da pesquisa de campo e conseqüente interferência nos 

empreendimentos de economia solidária em Guaporema, verificamos que a participação 

feminina no mundo do trabalho ainda não recebe a adequada investigação para trazer à 

tona todas as discrepâncias em relação a participação masculina no mundo do trabalho. 

Geralmente o trabalho feminino possui dimensões “invisíveis”, ou seja, a sociedade 

sabe que tais ações existem e são necessárias para “rodar a engrenagem do sistema”, 

principalmente da reprodução econômica. Porém, não enxergar ou visualizar 

adequadamente tais dimensões é uma maneira de não se comprometer para a melhoria 

da qualidade de vida das pessoas, principalmente em relação a saúde e aposentadoria. 

Ao tentarmos delinear o perfil das mulheres artesãs do município de Guaporema, 

pretendemos evidenciar a participação do trabalho das mesmas para a reprodução social 

e econômica. Durante a pesquisa percebemos muitas situações interessantes, porém a 

sua maioria corrobora à situação apresentada sobre as condições de sobretrabalho 

condizentes ao gênero feminino, ou seja, a maioria optou por realizar o artesanato por se 

tratar de uma forma simples de aliar a organização do lar e os cuidados com os filhos à 

atividade. Além disso, moram num município de recursos limitados em relação ao 

mundo do trabalho, com oportunidades muito escassas. Somado a isto, com a realização 

das entrevistas, percebemos que algumas destas mulheres trabalhadoras não 

enxergavam a importância da possível renda do artesanato enquanto contribuição 

econômica para a família. Tal fato se deveu porque é um ganho que acontece de forma 

pulverizada.  

No que se refere à idade das entrevistadas do município de Guaporema, 

constatamos que as mesmas possuem entre 33 e 68 anos de idade, sendo que a maioria 

em idade economicamente ativa: menos que cinqüenta anos e de uma forma mais 

específica entre os trinta e quarenta, justamente para adequar a situação entre 

proximidade, organização familiar e cuidado com os filhos. Somado a isto, são 

mulheres que associam estas ações ao sobretrabalho. Afinal, as mesmas possuem em 

média um filho, o que segue a regra dos padrões nacionais. (http://veja.abril.com.br , 

14/01/2009) 

 Em aspectos condizentes ao tipo de artesanato produzido, verificamos que o 

crochê é o carro-chefe de todos os trabalhos, sendo o mesmo muito utilizado para a 

confecção de tapetes, mas, principalmente como acabamento para guardanapos, 

cortinas, toalhas e almofadas, seguido do bordado e da costura. 
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 Quanto às condições de trabalho, verificamos que a maioria das mulheres, mais 

precisamente 67%, trabalha como autônomas, o que pode gerar duas situações distintas: 

a primeira é a flexibilização dos horários de criação, produção e comercialização; e a 

segunda é o comprometimento da sua garantia enquanto cidadã, pois não possui 

nenhum caráter visível, sem previdência social e vínculo à nenhuma associação ou 

cooperativa de trabalhadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 03: Condição de Trabalho das Entrevistadas 
Fonte: Pesquisa de campo, 2008 
 

 
 

A pesquisa revelou também que do total de entrevistadas, uma começou a 

trabalhar há apenas cinco meses, duas entre quatro e seis, quatro entre dez e dezesseis 

anos, quatro há cerca de vinte e cinco anos e uma trabalha há mais de quarenta anos. Ou 

seja, percebemos quão é duradoura a presença da atividade de artesanato na vida dessas 

mulheres, o que evidencia que a importância está além da recompensa financeira, mas 

vai além, pautada no produzir, partilhar conhecimentos e poder ver suas obras na casa 

de outras pessoas, como algumas relataram. Além disso, o artesanato na perspectiva da 

economia solidária promove a socialização entre o grupo de mulheres da cidade, 

ajudando a combater a solidão e problemas relacionados à depressão e stress.  

 Por outro lado, a  análise da figura 03 evidencia que o artesanato não é a única 

atividade remunerada, já que 67% possuem outras atividades econômicas, a saber, uma 

funcionária municipal, uma costureira, uma bibliotecária e uma empregada doméstica. 

As entrevistadas relataram ainda que, pela flexibilidade, é muito fácil organizar o tempo 

para realizar o artesanato nos horários extras, tornando-o uma importante fonte de 

distração e terapia, além de ajudar como renda complementar. É relevante destacar que 

muitas delas percebem a importância do artesanato não apenas como renda 
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complementar, mas como papel vital, ou seja, de fundamental importância para as 

despesas da casa, como por exemplo, auxiliar os custos de educação dos filhos.  

  
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 04: A principal atividade remunerada na atualidade 
Fonte: Pesquisa de campo 

 
 

 Os resultados da pesquisa revelaram ainda que o artesanato não está evoluindo 

como uma atividade hereditária, pois o percentual de pessoas da família que trabalha 

com artesanato é apenas de 33%. Afinal, é uma atividade que exige alta habilidade 

manual e concentração, de modo que as jovens não se sentem atraídas para desenvolvê-

lo, sendo esta uma ocupação que recebe maiores adeptas na faixa após os 30 anos, 

principalmente por mulheres casadas e que vêem no artesanato a única maneira de 

acomodar a criação dos filhos e a organização do lar. Cabe ainda destacar que uma das 

entrevistadas enfatizou ver nas possibilidades do artesanato uma maneira para que o 

filho tenha renda, já que o mesmo é portador de deficiência.  

A figura 04 revela a importância do artesanato na vida das mulheres de 

Guaporema, pois 75% nunca realizaram outra atividade profissional, sendo esta a única 

forma delas expressarem a sua arte, bem como obterem rendimentos, já que não 

dispõem de outros conhecimentos e não realizam outras atividades. Por outro lado, as 

outras 25% nunca desvincularam a importância deste trabalho de suas vidas, pois não 

deixaram de produzi-lo, mesmo paralelamente às suas outras atividades. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 05: Trabalhadoras de Guaporema que já realizaram outras atividades  
Fonte: Pesquisa de campo 



 
 Por fim, dentre os motivos que levaram as artesãs do município de Guaporema à 

arte do artesanato, podemos destacar as amigas, seguidas da necessidade de terem uma 

ocupação e o artesanato se mostrar como uma “única” opção, pelo menos naquele 

momento. Com menor ênfase, o gosto pelo trabalho, a necessidade de aumentar a renda 

e outros. Juntamente com este quesito, estas mulheres trabalhadoras afirmaram que, 

para 75% delas, a renda do artesanato em seus lares tornou-se um valor vital, sendo 

considerado condição de sobrevivência e desenvolvimento social para estas famílias. 

 Percebemos, desta forma, que no município de Guaporema a atividade do 

artesanato possui outra dimensão social se comprado com Toledo. Embora seja uma 

atividade que vem sendo desenvolvida deste tempos atrás, foi com os incrementos da 

economia solidária que o artesanato ganhou força e passou a ser reconhecido como 

potencialidade produtiva local. 

 
 
Considerações finais 

 Pelas breves considerações aqui comentadas, podemos evidenciar que as 

condições sócio-econômicas das cidades variam conforme seus papéis na hierarquia da 

rede urbana e na divisão social e territorial do trabalho. Assim, no caso estudado, a 

cidade de Guaporema que possui menor representatividade no cenário político-

econômico possui, na prática do artesanato, uma condição de trabalho alternativo para 

seu público feminino, enquanto Toledo, uma cidade relativamente importante sob o 

ponto de vista econômico-agroindustrial, não desperta o mesmo grau de importância 

para esta atividade de suas artesãs. 

De uma forma geral constatamos que a prática do artesanato incorpora uma 

condição vital para as artesãs de ambos os municípios, embora para a economia local 

não tenha o mesmo grau de significado. Afinal, na cidade menor, este tipo de atividade 

toma um corpo maior e de maior representatividade, enquanto na cidade maior ela se  

apresenta de modo ofuscado e de mínimas perspectivas. 

Gostaríamos de evidenciar o papel determinante que a economia solidária 

assumiu em todo este contexto. Como forma alternativa de organização do trabalho 

cooperado,  desenvolve ações que favorecem e fazem a diferença para os beneficiados. 

No caso desta pesquisa, nos referimos às mulheres de Guaporema que, subsidiadas por 

este tipo de empreendimento, têm conseguido desenvolver novas formas de organização 

e inserção no mercado regional, proporcionando um grau de magnitude maior que 



aquele evidenciado em Toledo, município desprovido desta iniciativa, mas que nem por 

isso possui, nesta atividade, uma condição menos importante para os produtores. Nota-

se aqui que estes empreendimentos de economia solidária possuem a capacidade de 

devolver a dignidade ao homem, valorizando seu trabalho e relações sociais, somados 

há uma maior e melhor expectativa de vida. Além disso, é um modo de produção 

pautado na não-exploração, mas que nem por isso possui menores perspectivas de 

crescimento na economia de mercado. 
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