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RESUMO
A grande diversidade de artesanato no Brasil representado pelas cestarias, colares,
cerâmicas e adornos para o corpo, possuem papel importante no desenvolvimento
dessa arte. No caso de Benjamin Constant, este tipo de atividade pode se tornar um
fator de desenvolvimento das comunidades indígenas, desde que sua potencialidade
produtiva e comercial seja devidamente aproveitada e incentivada. Desta forma, este
trabalho analisou o impacto socioeconômico da Produção de Artesanatos Indígena,
nas Comunidades Indígenas de Porto Cordeirinho e de Bom Caminho, localizadas
na Zona Rural no Município de Benjamin Constant no Estado do Amazonas. Para
tanto, buscou-se identificar as mudanças socioeconômicas através das atividades
artesanais ocorridos no dia-a-dia dos artesãos associados; identificar os desafios da
atividade artesanal dos associados; conhecer o nível de satisfação dos artesãos
associados com a produção de artesanato; conhecer as principais instituições que
lhes oferece o apoio para o desenvolvimento do projeto de artesanato. Observou-se
que a atividade artesanal nas comunidades indígenas de Benjamin Constant
possuem uma relevância socioeconômica, reconhecida pelos comunitário, contudo
não devidamente valorizada e assistida pelas instituições parceiras.
Palavras-chave: Produção. Artesanato. Economia. Social

RESUMEN

La gran diversidad de artesanías en Brasil representadas por cestería, collares, cerámica y
adornos corporales, juegan un papel importante en el desarrollo de este arte. En el caso de
Benjamin Constant, este tipo de actividad puede convertirse en un factor en el desarrollo de
las comunidades indígenas, siempre que su potencial productivo y comercial se aproveche y
fomente adecuadamente. Ante esto, este documento tuvo como objetivo analizar el impacto
socioeconómico de la producción artesanal indígena en las comunidades indígenas Porto
Cordeirinho y Bom Caminho, ubicadas en la zona rural en el municipio de Benjamin
Constant en el estado de Amazonas. Con este fin, buscamos identificar cambios
socioeconómicos a través de las actividades artesanales que ocurrieron en la vida diaria de
los artesanos asociados; identificar los desafíos de la actividad artesanal de los miembros;
conocer el nivel de satisfacción de los artesanos asociados con la producción de artesanías;
Conozca las principales instituciones que los apoyan para el desarrollo del proyecto
artesanal. Se observó que la actividad artesanal en las comunidades indígenas de Benjamin
Constant tiene una relevancia socioeconómica, reconocida por la comunidad, pero no
valorada adecuadamente y asistida por las instituciones asociadas.
Palabras clave: Producción. Manualidades Economía Social
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INTRODUÇÃO

Quando falamos em arte de uma maneira generalizada, não podemos
classifica-la como uma atividade individualizada. Na maioria das vezes ela tem
ligação direta com a vida cotidiana e com alguns elementos específicos de cada
pessoa. No caso do artesanato indígena no Brasil, por exemplo, todas as peças
fabricadas por eles são relacionados ao seu passado baseadas no que acreditam e
remetem ao seu folclore e suas tradições. Para o índio, fazer arte é praticar,
exercitar e experimentar o espirito coletivo. Na sua concepção, o artesanato é
fundamental na coletividade e na união das pessoas em torno de algo que lhes dá
prazer.
No entanto, a produção de artesanato indígena no Brasil não se deu de uma
hora para outra, foi se desenvolvendo ao longo dos anos a partir dos
acontecimentos diários e dos ritos cerimonias. Os objetos, as pinturas, os enfeites
foram fabricados e introduzidos em suas vidas conforme a necessidade do dia a dia,
seja no momento da espiritualidade ou no próprio trabalho doméstico. Dessa forma,
cada tribo tinha o seu estilo único e particular para ampliar a sua arte, tornando-a
diferente das demais.
A tinta utilizada pelos vários grupos, tanto nos objetos de artesanatos quanto
no corpo, é fabricada por eles mesmo e completamente natural, derivada dos frutos
ou das árvores. Em cada etnia, é possível destacar outra importante atribuição
indígena, a arte com as plumas. É nela que devemos ver as mais belas e coloridas
penas e plumas dos mais variados pássaros em peças como as tangas e os cocares
ou em outro tipo de ornamento e vestuário.
Mesmo os índios não tendo muito clara a noção do que é arte, não é isso que
percebemos em seus artesanatos. Os artistas deixam transparecer todo sentimento
e toda sensibilidade a partir das cerâmicas, cestarias e tudo o mais distinguem a sua
arte. A principal função do artesanato é sobretudo, a comunicação, através dele,
cada trabalho e cada obra representa uma função especifica muito bem definida e
que é compartilhada por todos dentro do tribo.
A grande diversidade de artesanato no Brasil representado pelas cestarias,
colares, cerâmicas e adornos para o corpo, possuem papel importante no
desenvolvimento dessa arte em questão. Ela era praticada anteriormente, no
decorrer e após a colonização dos portugueses. Pelo fato de oferecerem muita
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simbologia, tanto de cunho social e ritual ou mesmo sagrado e sobrenatural, esse
tipo de trabalho encanta tanto admiradores quanto quem não tem nenhum contato
direto com ele. Para os índios, o conceito de arte não é muito bem definido, uma vez
que eles não possuem em seu dialeto uma palavra especifica para designar arte.
Mesmo assim são dotados de muito fascínio, originalidade, mistério e exotismo. No
que se refere à arte indígena, cada tribo é constituída das suas próprias tradições e
crenças. O reflexo se dá nos objetos artísticos desenvolvidos para confirmar as
divergências entre cada grupo. O que realmente importa no artesanato indígena no
Brasil é permanecer com os mesmos pensamentos e costumes herdados, bem
como toda simbologia enraizada em cada peça e reconhecida através das marcas
profundas nessas obras.
Após a implantação do projeto de Associação de Artesanato nas duas
comunidades indígenas, anualmente vem sendo realizadas feiras, tanto no próprio
município como também nos municípios vizinhos, e até em Manaus, e as vezes em
outros Estados Brasileiros, isso com as parcerias da Prefeitura do Município,
Secretaria da Agricultura e a SEBRAE, que tem objetivo da divulgação dos produtos
comercializados pelos artesãos da região do alto Solimões.
Dada a importância do artesanato na vida dos artesãos, o presente estudo
analisará o impacto socioeconômico da Produção de Artesanatos Indígena, nas
Comunidades Indígenas de Porto Cordeirinho e de Bom Caminho, localizadas na
Zona Rural no Município de Benjamin Constant no Estado do Amazonas. Para tanto,
buscou-se identificar as mudanças socioeconômicas através das atividades
artesanais ocorridos no dia-a-dia dos artesãos associados; identificar os desafios da
atividade artesanal dos associados; conhecer o nível de satisfação dos artesãos
associados com a produção de artesanato; conhecer as principais instituições que
lhes oferece o apoio para o desenvolvimento do projeto de artesanato.
Este trabalho está dividido em capítulos para uma melhor compreensão do
assunto exposto. No capítulo I tem-se o referencial teórico com principais conceitos
e relações com subtemas para compreensão do trabalho. No capítulo II apresentase os procedimentos e métodos utilizados na pesquisa. No capítulo III apresenta-se
as análises de resultados da pesquisa, dando ênfase para as respostas dos
entrevistados de forma impessoal. Por fim, temos as considerações finais onde
aborda-se os principais achados da pesquisa, mostrando a percepção do autor
sobre o tema abordado.
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CAPÍTULO I REFERENCIAL TEÓRICO

1.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DO ARTESANATO

O artesanato começou com o próprio homem, um ser que sempre teve a
necessidade de confeccionar objetos para o próprio uso, um ser que precisou usar
uma criatividade para sobreviver. E o artesanato começa junto com a nossa história,
os produtos artesanais era a necessidade de atribuir praticidade ao cotidiano, os
bens utilizáveis para facilitar a vida no dia-a-dia, além de serem uma opção barata
para obter o que se desejava.
Com o tempo, o artesanato ultrapassou os limites da necessidade e se encaixou
na esfera da expressão artística, sendo uma prática para produzir adornos e
trabalhos artisticamente expressivos, o artesanato tem as mãos dadas com a
história da arte e a necessidade do homem de se expressar artisticamente.
O artesanato é uma técnica manual utilizada para produzir objetos feitos a
partir de matéria-prima natural. Normalmente, os artesanatos são fabricados por
famílias, dentro de sua própria casa ou em uma pequena oficina. Tal técnica é
praticada desde o período antigo, denominado neolítico, quando poliam pedras para
fabricar armas e objetos de caça e pesca, cerâmica para guardar alimentos e
tecelagem para fabricar redes, roupas e colchas (GABRIELA CABRAL, 2014).
O artesanato é uma atividade manufaturada, geralmente transmitida de
geração para geração, possuindo grande valor histórico, sociocultural e econômico.
A partir da revolução industrial, que iniciou na Inglaterra, o artesanato foi fortemente
desvalorizado, deixou de ser tão importante, já que neste período capitalista o
trabalho foi dividido colocando determinadas pessoas para realizarem funções
especificas, essas deixaram de participar de todo processo de fabricação. Além
disso, os artesãos eram submetidos à péssimas condições de trabalho e baixa
remuneração. Este processo de divisão de trabalho recebeu o nome de linha de
montagem.
Hoje, o artesanato voltou a ter prestigio e importância, continua a buscar
elementos naturais para desenvolver suas peças originadas do barro, couro, pedra,
folhas e ramos secos e entre outras matéria-prima explorada da natureza. Em todas
as regiões é possível encontrar artesanatos diversificados originados a partir da
natureza típicas do local e de técnicas especificas.
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O artesanato é reconhecido em áreas como de bijuterias, bordados, cerâmicas,
vidro, gesso, mosaicos, pinturas, velas, sabonetes, saches, caixas variadas,
reciclagem, metais, brinquedos, arranjos, apliques, além de várias técnicas distintas
utilizadas para a fabricação de peças.
As atividades artesanais são aquelas em que as feições características do
produto final dependem, em grande parte, da habilidade do trabalhador. O trabalho
pode ser inteiramente manual ou contar com auxílio de determinados instrumentos.
Segundo Pereira (1979, p.21) o artesanato pode ser definido como "um
complexo de atividades de natureza manual, através das quais os homens manifesta
a criatividade espontânea". Este autor foi um dos pioneiros e analisar a importância
do artesanato na qualidade de vida. O autor comenta que, em uma pesquisa
realizada pelo Banco de Nordeste em 1958, buscando a avaliar a importância do
artesanato na geração de emprego e renda no Nordeste, o Estado do Ceará foi o
único que, além de revelar o artesanato como uma atividade econômica relevante na
economia local, mostrou-se com potencial de desenvolvimento e planos de trabalho
objetivando dar assistência às atividades artesanais.
Segundo o Fleury (2002), o artesanato, além de ser uma atividade econômica
diretamente relacionada a identidade e cultura local, é de grande importância na
geração de emprego e renda para qualidade de vida das pessoas.
De acordo com García Canclini (1983, p. 62), a função tradicional do
artesanato era "proporcionar objetos para o autoconsumo nas comunidades
indígenas".
"Falar sobre o artesanato requer mais do que descrições do desenho
e das técnicas de produção; o seu sentido só é atingido se o
situarmos em relação com os textos que o predizem e o promovem
(mitos e decretos, folhetos turísticos e condições para concursos), em
conexão com as práticas sociais daqueles que o produzem e o
vendem, observam-no ou o compram (numa aldeia, num mercado
camponês ou urbano, uma boutique ou museu), com relação o lugar
que ocupa junto a outros objetos na organização social do espaço
(verduras ou antiguidades, sobre um chão de terra batida ou sob a
astúcia sedutoras das vitrinas)" (GARCÍA CANCLINI,1983, p. 51).

Além do mais, temos na atividade do artesanato uma oportunidade de
inserção das mulheres no mercado de trabalho. Para Michele Perrot (2007), as
mulheres ao longo da história da humanidade sempre trabalharam, no entanto, seu
trabalho nunca foi visibilizados, ora por realizarem trabalhos domésticos, ora pelo
fato da mulher realizar trabalhos artesanais, ou seja, trabalhos realizados na esfera
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privada, e que por isso, segundo Wanda Maleronka (2007), existem tantas lacunas
documentais sobre atividades rotineiramente desenvolvidas pelas mulheres
especialmente no campo artesanato.
Segundo Lody (1983, p. 14), "a mulher assume os cuidados da família, da
cozinha e do artesanato de subsistência, onde se inclui a tecelagem pelo seu
sentido primeiro de útil e de necessário".
Para D´Ávila (1983), o artesanato está diretamente ligado à questão do
emprego, como solução de curto prazos para os países em desenvolvimento. O
estimulo à produção artesanal requer baixos investimentos, dando chance a uma
imensa parcela da produção à participação econômica efetiva. Para o autor a
importância do processo de produção artesanal reside ainda o resgate de valores
humanos - habilidades pessoais, subjetividade, criatividade, liberdade de produção,
autonomia, beleza em contraposição aos processos industriais – de mecanização e
automação. O autor ressalta o alto valor agregado do produto artesanal, e sua
condição para penetrar em países onde os produtos manufaturados tem o melhor
mercado.
A história do artesanato tem início no mundo com a própria história do
homem, pois a necessidade de se produzir bens de utilidades e uso rotineiro, e até
mesmo adornos, expressou a capacidade criativa e produtiva como forma de
trabalho. Apontar uma história do artesanato no Brasil é uma tarefa quase
impossível, dada a sua complexidade e riqueza. Ela se confunde com a própria
história da civilização ameríndia e remonta aos primeiros habitantes de nosso
território, isso há pelo menos 6 mil anos.

1.2 IMPORTÂNCIA DO ARTESANATO NO BRASIL

No Brasil, bem mais do que em outros países, tem-se uma curiosidade e
relevante relação entre o artesanato e folclore. Muitas manifestações culturais
típicas do interior do Brasil possuem o artesanato como parte de suas tradições.
Desta forma, os objetos criados são manifestações físicas de conceitos artísticos,
religiosos ou sociais, no entanto, podemos dizer, que o artesanato brasileiro é um
dos mais ricos e criativos do mundo, exportado para o mundo inteiro.
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A importância do artesanato no Brasil não é somente histórica, mas também
social, pois gera renda e promove sustentabilidade, com diversas técnicas de
aproveitamento de materiais. O Brasil possui uma vasta cultura e uma rica influência
artística folclórica, um dos motivos é a grande variedade de materiais disponíveis
naturalmente no país, sendo um dos povos que mais explora a arte criativa no
mundo, principalmente no campo turístico. Hoje, o artesanato é valorizado como
sendo um produto exclusivo como uma mão de obra única, uma arte original e de
alto valor cultural.
O artesanato brasileiro é um dos mais ricos do mundo e garante o sustento de
muitas famílias e comunidades, pois, o artesanato faz parte do folclore e revela
usos, costumes, tradições e características de cada região. O Brasil tem cerca de 10
milhões de artesãos, gente criativa que vive de bordar, costurar, e esculpir, e que
comercializa seus produtos em diferentes espaços como feiras, mercados ou centro
de artesanato. É a arte e a cultura de um povo refletida em diversos produtos, uma
arte passada de geração em geração.
Segundo o Illustratus (2010) os primeiros artesãos surgiram no período
neolítico (6.000 a.C.) quando o homem aprendeu a polir a pedra, a fabricar a
cerâmica e a tecer fibras animais e vegetais. No Brasil, o artesanato também surgiu
neste período. Os índios foram os mais antigos artesãos, eles utilizavam a arte da
pintura, usando pigmentos naturais, a cestaria e a cerâmica, sem esquecer a arte
plumaria como os cocares, tangas e outras peças de vestuário feitos com penas e
plumas de aves.
O artesanato é visto como uma forma de produção em que os
trabalhadores desenvolvem uma forma de relação com o objeto de
seu trabalho individualizada, Ou seja, o papel desses trabalhadores
no processo produtivo coloca-os em uma posição importante face à
construção do produto, que depende de sua capacidade e de seu
conhecimento para ser criado. Mais, o trabalhador das formas de
produção artesanal necessita de um aprendizado que não é obtido na
escola, mas na relação com próprio trabalho. (RIBEIRO et al., 1983,
p. 50)

A produção de artesanato indígena, sempre foi de grande importância para o
desenvolvimento econômico no país, não é diferente para o crescimento e o
desenvolvimento regional de uma região. Produzir um produto de matéria-prima
natural, ganha alto valor quando sabemos valorizar o processo de produção e
principalmente a técnica de produção.
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De acordo com Roriz (2010 p.43) o Brasil é exemplo de cultura nacional em
que várias culturas coexistem. O autor identifica cinco subculturas que representam
riquezas culturais muito diferentes em cada região ˝cultura Crioula no Nordeste, a
Cabocla no Norte, a Caipira no Sudeste, a Gaúcha no Sul, e a Sertaneja, no interior
do Nordeste e no Centro-leste brasileiro".
Compreende-se que todas as regiões têm os seu valor, e colaboram de modo
particular para a grande diversidade de tipologias de artesanato existente no país,
representado empreendimento econômico e também um instrumento estratégico de
desenvolvimento regional.
O Ministério do Turismo (2013) citando os dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatísticas (IBGE) informa que no Brasil cerca de 8,5 milhões de
brasileiros produzem artesanato, desde a produção a comercialização do produto.
Supondo,

que

no

Nordeste

são

quase

3,3

milhões

de

artesãos.

Tais

empreendedores movimentam mais de R$ 50 bilhões por ano (SEBRAE, 2011;
SANTOS 2007).
Para Filgueiras (2005) especificamente no Brasil, o artesanato tem sido visto
como sistema de produção, que representa empreendimento econômico bem como
um instrumento estratégico de desenvolvimento regional por atingir parcelas
significativas da população, bem como promove a inserção das pessoas em
atividades produtivas, estimulando as práticas do associativismo e fixando o artesão
no local de origem. Dessa forma, o artesanato é visto e vivido como um dos meios
de ocupação e atividade de geração de renda.
Do Norte a Sul do país, o artesanato brasileiro tem características
diferenciadas, cada qual com a influência de suas comunidades locais. Na região
Norte, o artesanato tem forte influência indígena, com uso de palha, arumã, caroços
de tucumã e entre outras matéria-prima disponível na região.
1.3 ARTESANATO INDÍGENA NA AMAZÔNIA

O artesanato do Amazonas é uma fonte sustentável de renda e é rico e
variado, com muita influência da cultura indígena, sendo considerado uma das mais
belas e significativas expressões da arte popular brasileira. O artesanato indígena da
Amazônia faz sucesso entre as etnias. Não são apenas os não indígenas que
apreciam o artesanato feito por artistas indígenas da Amazônia. Entre os principais
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consumidores de artefatos e ornamentos indígenas, estão os próprios índios, de
etnias como; Ticuna, Cokama, e compram peças como as cestarias e colares, cuias,
como observa-se na figura 1, 2, 3. 4.

Figura 1. Cestarias e taças de cuias confeccionada pelos Artesãos de Bom Caminho.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Figura 2. Cestarias de modelos variados confeccionada pelos Artesãos de Bom Caminho.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)
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Figura 3. Colares, Cuias, tecidos de tucum e brincos confeccionados pelos Artesãos de Porto
Cordeirinho.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Figura 4. Cuias e esculturas confeccionados pelos Artesãos de Porto Cordeirinho.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019
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Cada grupo ou tribo indígena tem seu próprio artesanato, em geral, a tinta
usada pelas tribos é uma tinta natural, proveniente de arvores e frutos. Os adornos e
a arte plumária são outros importante trabalho indígena. A grande maioria das tribos
desenvolvem a cerâmica, cestaria, colares, redes e entre outros, e como
passatempo ou em rituais sagrados, os índios desenvolvera flautas e chocalhos.
A maior parte das peças de artesanato amazonense compradas por índios
são para revender para turistas em outras partes do Brasil, trazendo assim, um
grande desenvolvimento econômico local. O artesanato indígena é feito a partir da
matéria-prima e as principalmente usadas são; Arumã, tucumã, mucujá, cipós, tururi,
tucum, balseiras, entre outros disponíveis na mata.
O tucumã é o fruto de uma palmeira nativa do Amazonas, tem formato ovoide
e tem a cor amarela-a vermelhada e o mucajá também é uma palmeira que dá frutos
de forma arredondada de cor verde-amarelada. Esses são uma das matérias-primas
usadas para produzir o belíssimo artesanato indígena amazonense. O artesanato do
Amazonas é rico e variado, com muita influência da cultura indígena.
Segundo Barroso (2007) os produtos artesanais surgem da necessidade, e
muitas vezes, não se enquadram nos padrões tradicionais, mas é uma atividade
propensa a mudanças, tanto tecnológicas quanto em relação às expectativas de
consumo.
E esses produtos podem ser considerados um bem patrimonial (imaterial) da
região, de acordo com Leal (2002), onde há a valoração baseada no valor de uso,
quando se trata desses produtos no mercado, onde as questões ambientais e os
produtos da natureza estão ficando mais valorizados na sociedade.
Acredito que o artesanato indígena deveria ser visto como sinônimo de
orgulho, tanto para quem cria quanto para quem adquire as peças. O ato de fazer
algo com as mãos nos conecta a uma ancestralidade quase perdida, que nos
aproxima de nossas raízes. Cada peça criada pelo artesão é única ou feitas em
pequenas séries, onde seus detalhes refletem uma história local e possuem beleza e
praticidade que não podem ser encontrados nos produtos industrializados.
Atualmente, é importante salientar a relação do artesanato com as questões
ambientais, pois em tempos de recursos naturais cada vez menos disponíveis,
vemos que alguns dos melhores e mais originais trabalhos artesanais são feitos
reuso ou reciclagem de matérias. Aquilo que para muitas pessoas não possui mais
valor, nas mãos do artesão se transforma em beleza, utilidade e consciência
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ambiental. Peças criadas de modo sustentável são uma ótima maneira de contribuir
como um mundo mais justo e menos degradado. Outro fator relevante é estimular o
artesanato local, porque em nosso país, milhares de famílias vivem da renda
provinda do trabalho artesanal. Ao adquirir algum produto criado regionalmente,
estará colaborando com o fortalecimento de uma economia mais justa, promovendo
formas únicas de expressão aos cidadãos que merecem respeito de todos.
De acordo com a coordenadora da Rede de Mulheres Indígenas do
Amazonas (Makira-Êta), Rosimere Teles, os indígenas precisam se adequar ao
mercado: “Antes, a produção era para consumo próprio, os indígenas sempre
fizeram seus próprios utensílios e objetivos do dia-a-dia, com o passar do tempo, o
conhecimento foi passando de geração a geração, e hoje, ela se transformou para o
universo do empreendedorismo".
A identidade indígena é primordial para os negócios deem certo. ˝seja na
produção de diversas formas, como o artesanato, histórias, pinturas, hoje tem várias
formas de dialogar. O maior desafio é fazer os indígenas compreenderem essa
importância cultural que ele leva", contou a coordenadora do Makira-Êta. Na opinião
de Rosimere (2001), o próprio povo amazonense ignora a existência do artesanato
dos povos indígenas.
˝Somos invisíveis para eles, nós precisamos valorizar a cultura
indígena, até mesmo, a alimentação. Por exemplo, em Manaus, as
pessoas adoravam comer em restaurante Japonês e Chinês, mas a
base da culinária indígena é tão rica quanto a deles. O mesmo vale
para as obras feitas pelas comunidades indígenas que se arriscam no
empreendedorismo, mas acabam desistindo por causa das
dificuldades".

O artesanato indígena é resultado dos trabalhos produzidos no seio de
comunidades e etnias indígenas, onde se identificam o valor do uso, relação social e
cultura da comunidade. Os produtos, em sua maioria, são resultantes de trabalhos
coletivos, incorporados ao cotidiano da vida tribal.

1.4 DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Vale

ressaltar,

aspectos

importantes

para

o

entendimento

de

desenvolvimento. Desenvolver consiste em "um processo de aperfeiçoamento em
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relação a um conjunto de valores ou uma atividade comparativa com respeito a esse
conjunto, sendo esses valores condições e/ou situações desejáveis para a
sociedade" Borba apud Cocco (2000).
Destaca-se também como um processo sustentado de crescimento, que
possibilite maior geração de valores econômicas e de mudança estrutural e que
favoreça a distribuição de riquezas entre os mais variados estratos sociais e regiões
Ferraz, Crocco & Elias (2003).
Para Karnopp (2012), desenvolvimento regional é um processo de mudança
estrutural localizado, determinado por três principais pilares: progresso da própria
região, progresso da comunidade ou sociedade que habita, e progresso de cada
indivíduo pertencente à mencionada sociedade. O autor ainda destaca a existência
de três novos conceitos que exemplificam o desenvolvimento regional atual: o
distrito industrial, caracterizado por sistema produtivo local, os ambientes inovadores
que fornecem elementos, destacando a tecnologia; e, os clusters, sendo estes uma
síntese dos dois anteriores.
De maneira direta, a comercialização de artesanato auxilia no turismo local e
divulgação

da

cultura

regional.

Fazendo

essa

referência

cultural,

muitos

comerciantes utilizam do artesanato para resgatar elementos culturais da região. Na
atualidade, quando o processo de globalização atinge todas as atividades humanas,
a valorização da cultura típica surge como uma forma de diferenciação, aspecto este
fundamental na qualidade do produto turístico (IGNARRA, 1999).
Desenvolvimento regional é o fornecimento de ajuda e assistência a outras
regiões que são menos desenvolvidas economicamente. Desenvolvimento regional
pode ser de natureza nacional ou internacional. As implicações e o alcance do
desenvolvimento regional, portanto, pode variar de acordo com a definição de uma
região, e como a região e seus limites são percebidos internamente e externamente.
Desta forma, para avaliar o desenvolvimento, devem ser consideradas,
também, as variáveis políticas, tecnologias, ambientais e de qualidade de vida da
população, refletindo o progresso das sociedades, em uma escala maior e
multissetorizada, e não apenas ressaltar a sua dimensão econômica (OLIVEIRA,
2007).
Filgueiras (2005), ao estudar a importância e desenvolvimento do artesanato
na qualidade de vida, verificou que o impacto da renda proveniente do bordado no
orçamento familiar é significativo, promovendo assim o bem-estar das famílias
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estudas. Esses resultados revelaram a atividade do bordado como de grande
importância no crescimento econômico local, capaz de amenizar as contrações de
renda e desigualdades sociais na região.
A verba arrecadada estimula, então, o crescimento da economia local e o
consequente desenvolvimento das comunidades, trata-se de um exemplo de como a
economia criativa pode desenvolver de forma humanizada e sustentável uma região.
Segundo o Portal SEBRAE, economia criativa é

Um termo criado para nomear modelos de negócio ou gestão que
originam em atividades, produtos ou serviços desenvolvidos a partir
do conhecimento, criatividade ou capital intelectual de indivíduos
visando a geração de trabalho e renda. Diferentemente da economia
tradicional, de manufatura, agricultura e comércio, a economia
criativa, essencialmente, foca no potencial individual, na imaginação e
na capacidade intelectual para o desenvolvimento de algo que gere
renda. Grande parte dessas atividades vem do setor de cultura,
moda, design, música e artesanato. (SEBRAE, 2010)

Assim, a imaginação, a capacidade intelectual e o conhecimento transmitido
de geração em geração fizeram com que o artesanato, antes isolados nas casas dos
artesãos, pudesse se transformar em uma fonte de recursos capaz de modificar a
realidade das comunidades. A união dos artesãos em uma associação fortaleceu o
grupo que, com reformulações ao longo de sua história, tem conseguido sobreviver
na prática do comércio de peças artesanais, representes da identidade cultural de
sua região.
Entretanto, mesmo sendo objeto de diversas políticas públicas de apoio e
promoção, o artesanato brasileiro carece de números precisos que consigam
dimensionar sua efetiva participação no mercado de bens de consumo.
O Sebrae, desde 2010, definiu uma estratégia de atuação focada no
reposicionamento mercadológico do artesanato brasileiro, aproveitando a visibilidade
decorrente da realização de grandes eventos internacionais no país.
A cadeia produtiva do artesanato está fortemente articulada com o turismo e
integra

diversos

negócios

relacionados com

a

economia

da

cultura,

do

entretenimento e do lazer.
A região Norte é rica em diversidade cultural, no que resulta em uma grande
variedade de artes com barro, couro, madeira e entre outros. Em Manaus, é muito
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comum encontrar artigos artesanais para venda. É considerado uma das mais belas
e significativas expressões da arte popular brasileira (DEFENDER, 2009).
De acordo com MARTINELLI & JOYAL (2004, p.57), concomitantemente ao
surgimento das iniciativas de Desenvolvimento Local no país, a expressão
Desenvolvimento Local Integrado e Sustentável (DLIS) adquiriu conotação relevante
e essencial para as práticas de Desenvolvimento Local Comunitário, empregados de
forma quase sinônima. A expressão foi lançada institucionalmente em 1997 pelo
Conselho de Comunidade Solidária e é empregada por uma gama de autores e
projetos sociais, especialmente quando se fala sobre o DL no contexto brasileiro. O
DLIS tem sido frequentemente empregado, de modo bastante generalizado, para
indicar a realização de programas e projetos que auxiliem no combate à pobreza, ao
desemprego, à fome e aos diversos problemas sociais enquadrados em estratégias
predominantemente voltadas para pequenas escalas. Contudo, nota-se uma forte
banalização do termo, visto que muitas dessas práticas encontram-se voltadas para
metodologias tradicionais.
Em diversas partes do mundo, a busca por melhores condições de vida,
associada à desconstrução da noção de desenvolvimento estritamente econômico
(pela qual se baseia a maioria dos países), leva as sociedades a repensarem sobre
quais outros caminhos podem ser traçados de modo a romper, ou ao menos
amenizar, com as discrepâncias sociais que assolam parte significativa da
população, especialmente nas regiões onde pode haver a desigualdade social.
Representantes públicos e órgãos de fomento, por sua vez, passam a apoiar e a
incentivar práticas voltadas para o associativismo e para a cooperação entre
empresas, governos e grupos de pessoas.
O estímulo ao artesanato configura-se, portanto, como alternativa recorrente
em projetos relacionados ao Desenvolvimento Local (DL), na medida em que
possibilitam não apenas a reinserção de áreas ‘estagnadas’, como também podem
viabilizar o resgate da cidadania e da autoestima dos chamados ‘excluídos’.

1.5 ESTRATÉGIAS DE MARKETING E VENDAS

Diretamente relacionado ao marketing, a atividade de vendas é uma das
ferramentas mercadológicas com que as organizações buscam no mercado recursos
para atingir seus objetivos, entre ele, os financeiros. Neste contexto, a gestão das
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atividades de vendas é composta de um conjunto de funções que requerem:
planejamento, direção e controle de venda pessoal, incluindo recrutamento, seleção,
treinamento, providências de recursos, delegação, determinação de rotas,
supervisão, pagamento e motivação, à medida que estas tarefas são aplicadas à
força de vendas. (KOTLER, 2000).
Além disso para Malhotra (2006) a eficiência do marketing de vendas se dá em
diagnosticar possíveis problemas no mercado de atuação e consequentemente, ao
detectar entraves nas vendas junto aos seus clientes, as empresas obtém vantagens
comercias e aumentam seus lucros devido a confiança adquirida por seus clientes
os serviços ou produtos vendidos.
Com uma intensa competição do mercado brasileiro com as demais organizações,
vem acontecendo paralelamente a globalização da economia, demandado das
empresas a sua sobrevivência, aumento de produtividade, redução de custos,
padronização da qualidade dos produtos e preços baixos para os consumidores.
No contexto específico, o marketing envolve construir relacionamento lucrativos e de
valor com os clientes. Para Churchill e Peter (2000, p. 4) ˝o marketing é processo de
planejar e executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção e
distribuição de ideias, bens e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas
individuais e organizacionais".
A Sebrae apoia iniciativas que busquem a melhoria de gestão e o desenvolvimento
de negócios focados na comercialização de artesanato em diversos formatos, como
no e-commerce, nas lojas especializadas, nas lojas de comércio justo e nas lojas
compartilhadas, entre outras.
A intenção é fortalecer este elo da cadeia de valor do segmento, compreendendo
que

os

empresários

lojistas

podem

cumprir

um

papel

estratégico

na

profissionalização e organização das relações entre as unidades produtivas e o
consumidor final, como também ampliar o acesso a mercados, inclusive com a
internacionalização de negócios.
Segundo Baker (2006), as empresas devem trabalhar em um plano de marketing
com uma tendência reativa, procurando analisar o contexto na qual estão inseridas.
Desse modo, deve-se levar em conta o ambiente externo e as tendências de
mercado que estão mais evidentes, pois os clientes mudam de gostos e estão em
busca de novidades a todo momento, e sendo assim, as empresas devem estar
preparadas para suprir as necessidades dos consumidores. O autor destaca, que
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diante de um cenário dinâmico e instável, as organizações devem monitorar as
variáveis que geram oportunidades e ameaças, que são: demográficas, econômicas,
naturais, tecnológicas, políticas e culturais.
Em se tratando de micro e pequenas empresas, o relacionamento é condição crucial
na retenção e conquista de novos clientes, visto que não dispõe de muito recursos
para investir em um Marketing de guerrilha. Trata-se de ativo abstrato destas
organizações como uma fonte de vantagem competitiva que pode minimizar as
limitações inerentes às organizações deste porte. (KOTLER, 2006, p. 3)
1.6 O MIX DE MARKETING (4 P’S)

São variáveis que influenciam as decisões das empresas e que devem ser
planejadas de forma eficaz para que os objetivos empresariais sejam alcançados. O
composto de marketing ou mix de marketing é um dos principais conceitos ligados à
administração mercadológica. Criado por McCarthy este conceito foi popularizado
por Philip Kotler (SERRANO, 2006). Conhecido como os 4 P’s: Produto, Preço,
Praça, Promoção.

1.6.1 Produto

O produto é a oferta que a organização apresenta ao mercado. Dentro do
conceito do Mix de marketing, a definição de produto refere-se muito mais aos
aspectos funcionais, em satisfazer necessidades, do que aos técnicos. Existem
alguns atributos de marca que podem ser passados na experiência de uso de um
produto ou serviço.
De acordo Kotler (2006, p. 416), ̋produto é algo que pode ser oferecido a um
mercado para sua apreciação, aquisição, uso ou consumo que pode satisfazer um
desejo ou necessidade”. Zenone e Buairide (2005), definem produto como: [...] o
pilar básico da organização e das estratégias de marketing. É ele que vai satisfazer
às necessidades do consumidor, por meio de suas características distintas, graças
às quais serão gerados os resultados do negócio, a posição da organização sobre o
seu mercado e os lucros. Como produto pode-se considerar: mercadorias, serviços e
ideias. Vários elementos estão ligados ao produto, como embalagem, garantia,
assistência técnica, imagem da marca, design, inovação, qualidade (desempenho e
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atendimento às expectativas), benefícios (vantagens em relação ao

produto

concorrente), variedade (modelos, tamanhos). São os produtos que definem o
negócio de uma empresa e esses podem ser classificados como bens tangíveis ou
intangíveis (serviços).

1.6.2 Preço

A formação do preço de um produto ou serviço envolve um conjunto de
fatores como preço de custo, desconto por quantidade, preço líquido com desconto
ou bruto sem desconto, condições e prazo de pagamento e atribuição de valor
(SANTOS, 2012).
Uma das primeiras considerações que o consumidor faz na decisão de
compra refere-se ao preço. Com isso, é possível estabelecer um julgamento da
relação custo/benefício, facilitando a alocação dos recursos aos bens mais
adequados. Por outro lado, do ponto de vista dos comerciantes, é através dos
preços que as empresas recebem retorno em seus investimentos, fluxo de caixa,
lucros, além de uma série de outros benefícios financeiros (LAS CASAS, 2006).
O preço precisa ser acessível para o consumidor, mas ao mesmo tempo
precisa ser uma afirmação do valor e não pode ser encarado apenas como um
custo.
O estabelecimento do preço de um produto tem relação direta com a
maximização de lucros e com o segmento do mercado que deseja atuar. Quando se
precifica um produto, a empresa pode ter o objetivo de penetrar no mercado, de ter
um retorno mais imediato ou objetivos promocionais. Quando se fala de consumo no
mundo digital, o consumidor tem um acesso mais rápido e fácil ao valor do produto.
Ele pode comparar preços, analisar benefícios sem sair de casa.

1.6.3 Praça

O termo praça refere-se aos canais de distribuição, ou seja, como o
consumidor vai ter acesso ao produto, por quais meios ele poderá adquiri-lo e com
qual nível de facilidade. Além do que, uma estratégia de distribuição bem definida
aumenta a eficácia dos custos de marketing.
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Segundo Sandhusen (2003) o planejamento da distribuição envolve a análise
sistemática e a tomada de decisão em relação ao movimento de materiais e de bens
finais dos produtores aos consumidores. Essas decisões abrangem a seleção e
controle do canal, assim como os quatro elementos do processo de distribuição
física: transporte, estocagem, gestão de estoques e atendimento.
Existem algumas decisões de marketing que se referem ao ponto de venda e
devem ser observadas na hora de planejar as ações de distribuição, tais como:
amplitude geográfica; canais de venda diretos, indiretos; tipo do canal de venda
(representação, atacado, varejo).
Entretanto, é fundamental, antes da definição da estratégia de distribuição,
levar em consideração alguns critérios importantes como as características do
produto, do cliente, os objetivos da empresa, a análise dos canais da concorrência,
os custos e as condições políticas e legais (BORGES, 2013). O mesmo se aplicará
quando falarmos de estratégia digital.

1.6.4 Promoção

Proporcionar o conhecimento do produto, tornar público, difundir. Essa é a
função do quarto elemento do composto de marketing que envolve todas as ações
de comunicação realizadas para tornar o produto ou serviço conhecido no mercado,
influenciando a decisão de compra do cliente (BORGES, 2013).
Assim, a Promoção relaciona-se ao planejamento e execução de todas as
estratégias que tragam maior visibilidade do produto/serviço diante do público-alvo
consumidor. As ações de promoção têm o objetivo de informar, persuadir e lembrar
o cliente a respeito do produto.
Segundo Mesquita (2018) são dezenas, centenas, milhares de profissionais
envolvidos na árdua tarefa de comunicar alguma coisa a milhões de pessoas. E de
conhecê-las bem de perto, quase que uma a uma, informando e seduzindo
positivamente.

1.7 SISTEMAS DE PRODUÇÃO E OPERAÇÕES

1.7.1 Definição de Sistema
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Um sistema pode ser definido, conforme Chiavenato (1983) e BallesteroAlvarez (1990) como um conjunto de partes (ou elementos ou órgãos) interagentes e
interdependentes, ou seja, dinamicamente inter-relacionados, que juntos, formam
um todo unificado, e que efetuam uma atividade ou função para atingir um ou mais
objetivos ou propósitos (finalidade do sistema).
Os sistemas são compostos de entradas (inputs,) processo de transformação,
saídas (outputs) e de um subsistema de retroalimentação/realimentação/feedback
sobre tudo o sistema.
Ao estudar um sistema, deve ser estabelecer qual sistema a ser considerado,
ou seja, o foco do estudo: uma empresa como um todo; um procedimento; um setor
da empresa; o corpo humano; um órgão do corpo humano.
Os sistema são formados de subsistemas e fazem parte de um sistema maior,
denominado ambiente, meio ambiente, meio externo, meio entorno do sistema.

1.7.2. Produção

Muitas são as maneiras possíveis de se definir Produção.

Em uma organização fabril, produção é a fabricação de um objeto
material, mediante a utilização de mão-de-obra, materiais e
equipamentos; já em uma prestadora de serviços, produção é o
desempenho de uma função que tenha alguma utilidade” (MAYER
Apud RUSSOMANO, 2005).

Para o Slack (1996, p.34) a produção é a função central das organizações já
que é aquela que vai se incumbir de alcançar o objetivo principal da empresa, ou
seja, sua razão de existir
Em termos do Sistemas de Produção, a definição que mais se adéqua é a de
Mayer Apud Russomano (2005).

1.7.3 Definição do Sistema de Produção
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Um sistema de produção pode ser definido como um ̋ conjunto de atividades
inter-relacionados

envolvidas na produção de bens (caso de industrias) ou de

serviçosˮ. (Moreira, 2000, p. 8)

1.7.4 Constituintes do Sistema de Produção

Os sistemas de Produção convertem insumos (entradas), através de um
subsistema de conversão/transformação em produtos e/ou serviços, possuindo um
subsistema de controle, como é possível visualizar na Figura 5, adaptada de
Moreira (2000).

INSUMOS

SUBSISTEMA DE
CONVERSÃO/

SAÍDAS

TRANSFORMAÇÃO

SUBSISTEMA DE CONTROLE
Figura 5. Constituintes do Sistema de Produção.
Fonte: Adaptado de Slack (2002)

Conforme é possível visualizar na Figura 1, os Sistemas de Produção são
compostos de quatro subsistemas, a seguir detalhados, conforme Gaither, Frazier
(2002) e Slack; Chambers, Johnston (2002):
1) INSUMOS: recursos a serem transformados diretamente em produtos e que
são classificados em três categorias gerais:
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a) Insumos externos – possuem caráter de informação e fornecem dados
sobre as condições externos ao sistema de produção, tais como
informações sobre: politica; legislação; economia; sociedade; tecnologia;
b) Insumos de mercado – também possuem caráter de informação, no
entanto, fornecem informações sobre: concorrência; produtos; desejos dos
clientes;
c) Insumos primários/recursos primários – são os insumos que sustentam
diretamente a produção e a entrega de bens e serviços, podendo ser
públicos ou não, tai como: Recursos Físicos- Maquinas, equipamentos,
matérias-primas, Recursos Energéticos e Recursos Naturais; Recursos
Humanos; Recursos Econômicos – Financeiros;
2) SUBSISTEMA DE CONVERSÃO/TRANSFORMAÇÃO: é o subsistema que
transforma os insumos em produtos finais e está diretamente ligado ao tipo de
entradas a serem transformadas, podendo ser de:
a) Processamento de materiais:
i)

Transformar – transformam a propriedade física dos materiais,
como:

forma;

composição

ou

características

(como

nas

manufaturas e nas minerações);
ii)

Mudar a localização – serviços de transporte de cargas e
encomendas;

iii)

Mudar a posse ou a propriedade- serviço de troca;

iv)

Acomodar ou estocar – serviços de armazenagem;

b) Processamento de informações:
i)

Transformar – transformam as propriedades informativas, ou seja, a
forma da informação (como fazem contadores);

ii)

Mudar a localização – serviços de telecomunicações;

iii)

Mudar a posse ou a propriedade – (como nas empresas de
pesquisa de mercado);

iv)

Acomodar ou estocar – (como nos arquivos e bibliotecas);

c) Processamentos de consumidores:
i)

Transformar – transformam as propriedades físicas (como os
cabeleireiros e os cirurgiões plásticos); o estado fisiológicos (como
os hospitais), e/ou; o estado psicológicos (como os serviços de
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entretenimento, tais como a música, teatro, cinema, parques
temáticos;
ii)

Mudar a localização – serviços de transporte de pessoas;

iii)

Acomodar ou estocar – (como nos hotéis);

3) SUBSISTEMA DE CONTROLE – conjunto de atividades que visa assegurar
que programações sejam cumpridas, que padrões sejam estabelecidas, que
recurso estejam sendo usados de forma eficaz e que a qualidade desejada
seja obtida;
4) SAÍDAS: se dão de duas formas:
a) Produtos diretos – são os produtos que geram as receitas do sistema,
estes podem ser: os bens (produtos tangíveis); os serviços (produtos
intangíveis);
b) Produto indireto – correspondem aos; impostos; impacto ambiental
(poluição, efluentes e lixos); remuneração e salários; desenvolvimentos
tecnológicos; impactos sobre os empregados e sobre a sociedade.
No entanto, esses elementos constituintes afetam diretamente todo processo
do sistema de produção.
O sistema de produção artesanal pode ser considerado uma forma de base
para a produção industrial, onde o desenvolvimento de produto vem como uma
prática resposta às necessidades diárias, como um elemento facilitador no processo
produtivo e mercadológico. O artesão, por outro lado, se caracteriza pela prática de
atividades manuais, muitos artesãos dedicam-se exclusivamente a esta atividade, a
figura 6, 7 demonstra a atividade no processo de fabricação totalmente manual.
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Figura 6. Processo de fabricação na prática manual da Artesã de Bom Caminho.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).

Figura 7. Cestaria em processo de fabricação e produto acabado
Fontes: Dados da pesquisa 2019

No sistema tradicional de produção artesanal a técnica é repassada a laços
familiares ou a escolhas rígidas no sentido de estra transmitindo também os seus
segredos, dentro da tradições das antigas corporações de ofício. Com a inserção de
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programas de capacitação para o setor, técnicas produtivas são inseridas também
por meios de treinamentos para grupos de potencias artesãos como uma maneira de
aliviar a situação de desemprego, reinclusão social ou de baixa renda.
Os aspectos produtivos devem ser considerados com cautela. Um novo
produto pode apresentar-se como competitivo, mas se as condições de produzi-lo
não estiverem bem dimensionados, o artesão pode ter a frustação como
consequência. Produtos bem conceituados, com bom acabamentos muitas vezes
tem sua produção comprometida em função de ferramentas e condições de trabalho
inadequadas e mão de obras desqualificadas. A movimentação gerada no setor
artesanal vem gerando a necessidade de uma revisão nos processos de trabalho e
de aquisição de conhecimentos e práticas de gestão aos quais o artesão não
precisava estar atento, conforme foi verificado no estudo de (SAFAR, 2002).
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CAPÍTULO II – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Primeiramente foi feita uma pesquisa em livros e artigos científicos,
analisando os principais conceitos sobre o tema, em seguida foi realizado a
pesquisa de campo onde foram realizados outros procedimentos metodológicos para
principalmente analisar e interpretar a opinião das pessoas que se envolveram na
pesquisa, após esses procedimentos aplicou-se os formulário com perguntas
abertas e entrevista anotadas na qual formulou-se as principais conclusões sobre as
opiniões das presidentes das Associações e dos Artesãos associados.
A partir das informações obtidas com os formulários e entrevistas, essas
entrevistas foram transcritas, com objetivo de compreender, identificar e analisar o
processo de produção de artesanatos indígenas e principalmente analisar a questão
socioeconômica dos artesãos nas associações pesquisadas, sendo assim obtendo
informações que foram interpretadas pelo pesquisador.

2.1 NATUREZA DA PESQUISA

A natureza da pesquisa será quantitativa, de acordo com Ethos (2002) é
especialmente projetado para gerar medidas preciosas e confiáveis que permitam
uma análise estatística, portanto são mais adequadas para apurar opiniões,
preferências e atitudes explicitas, já que utilizam instrumentos estruturados.

2.2 QUANTO AOS FINS

Neste trabalho utilizaremos a pesquisa descritiva, no qual será realizado um
estudo detalhado, com coleta de dados, analises e interpretação dos mesmos. De
acordo com Andrade (2002) destaca que a pesquisa descritiva preocupa-se em
observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, e o
pesquisador não interfere neles.

2.3 QUANTO AOS MEIOS

A pesquisa se enquadra na pesquisa de campo, nesta etapa se
corresponderá à observação, coleta, analise e interpretação de fatos e fenômenos
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que ocorrem dento de seus nichos, cenários e ambientes naturais de vivência. “A
pesquisa de campo é aquela utilizada com objetivo de conseguir informações e/ou
conhecimentos acerca de um problema para qual procura uma resposta, ou de uma
hipótese que seria comprovar, ou, ainda, descobrir novos fenômenos ou a relação
entre eles (MARCONE et al, 2009).”

2.4 UNIVERSO E AMOSTRA

O objeto de estudo são as Associações de Artesanatos das Comunidades
Indígenas de Porto Cordeirinho e Bom Caminho, no Município de Benjamin Constant
do Estado do Amazonas, pelos quais são produzidos artesanatos, onde serão
analisados a questão socioeconômica e identifica-los o nível de satisfação após a
implantação de Associação de Artesanato entre duas Comunidades.

2.5 AMOSTRAGEM

Foi realizada uma pesquisa por amostragem não probabilística. Este tipo de
amostragem é utilizado quando não temos acesso a lista completa dos indivíduos
que formam a população, portando não sabemos a probabilidade que cada indivíduo
ser selecionado para amostra “amostragem é uma parcela convenientemente
selecionada do universo (população); é um subconjunto do universo” (MARCONE, et
al, 2009).
Dessa forma analisou-se as duas associações de artesanatos nas
comunidades indígenas de Porto Cordeirinho e Bom Caminho.

2.6 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS

A técnica utilizada para coleta de informações foi o formulário que constou
perguntas e direcionados aos entrevistados. Nogueira (1968:129) define formulário
como sendo "uma lista formal, catálogo ou inventário destinado à coleta de dados
resultantes quer dar observação, quer de interrogatório, cujo preenchimento é feito
pelo próprio investigador, à medida que faz as observações ou recebe as respostas,
ou pelo pesquisado, sob sua orientação".
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Para SELLTRIZ (1965:172), formulário "é o nome geral usado para designar
uma coleção de questões que são perguntas e anotadas por um entrevistador numa
situação face a face com outra pessoa".
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CAPÍTULO III ANÁLISES DE RESULTADOS

Esta pesquisa foi desenvolvida em 02 (duas) associações de artesanato
indígena, sendo:
a) A (AMIPC) Associação da Mulheres Indígenas de Porto Cordeirinho, ainda
está sem o CNPJ, é localizada na comunidade indígena de Porto Cordeirinho, atua
na produção de artesanato, sob a presidência da Senhora Neuza Assis D`avila. Foi
instituída em 20 de setembro de 2004. Atualmente ela conta com 84 associados.
″A primeira experiência em comercialização dos produtos de origem
extrativista aconteceu em 2005, no auge de luta do movimento indígena para
conquistar autonomia na nossa região″, destaca Justina Dique. Ela lembra que os
produtos foram comercializados nas cidades mais próximas e na capital do
Amazonas. Em 2013, o grupo alcançou um volume médio de produção de 700
peças de artesanato por mês. Elas fabricam modelos variados de colares, pulseiras,
cestarias, bolsas e esculturas.

Figura 8. Visão Externa da AMIPC.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).
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Figura 9. Visão Interna da AMIPC.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).

b) A (AMATÜ), Associação das Mulheres Artesãs Ticuna, inscrita no CNPJ nº
05.699.492/0001-79, localizada na comunidade indígena de Bom Caminho, atua nas
atividade artesanais, sob a presidência da Senhora Elizabeth Peres de Souza. Foi
instituída em 05 de Dezembro de 1999. Atualmente ela conta com 86 associados.

Figura 10. Presidente Elizabeth Peres da AMATÜ
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).
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Figura 11. Visão Externa da AMATÜ
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).

Figura 12. Visão Interna da AMATÜ
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).
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O artesão cria e constrói a peça que é geralmente portadora de elementos
culturais, dominando todo o processo produtivo, trabalhando isolado, no caso de
algumas técnicas, enquanto em outras se concilia com uma produção cooperadora.
Com o passar do tempo muitas pessoas se revelaram extremamente
habilidosas na produção de certos bens, e passaram a produzi-los conforme
solicitação especificações apresentadas por terceiros. Surgiam, então, os primeiros
artesãos e a primeira forma de produção organizada, já que os artesãos
estabeleciam prazos de entrega, consequentemente classificando prioridades,
atendiam e pacificações prefixada e determinavam preço, para suas encomendas. A
produção artesanal também evoluiu. Os artesãos em face do grande número de
encomendas, começaram a contratar ajudantes, que inicialmente faziam apenas os
trabalhos mais grosseiros e de menor responsabilidade. À medida que aprendiam o
ofício, entretanto, esses ajudantes se tomavam novos artesãos (MARTINS e
LAUGENI, 2005).

3.1 PERFIL SOCIOECONÔMICO DOS ARTESÃOS INDÍGENAS

Como podemos observar no gráfico 1, há predominância de mulheres artesãs
nas duas associações analisadas.

28%
Masculino
Feminino
72%

Gráfico 1. Divisão por Sexo dos Artesãos Indígenas.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).
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Este gráfico demonstra a totalidade dos artesãos das duas associações
analisados, 72% com a predominância maior de mulheres artesãs, sendo 28%
masculino.
Analisados separadamente no Gráfico 2 e 3, podemos observar que as
artesãs de Porto Cordeirinho contribuem significativamente para estes resultados.

23%
33%

Masculino
Feminino

67%

Masculino
Feminino

77%

Gráfico 2. Divisão por sexo dos Artesãos de
Porto Cordeirinho. Fonte: Dados da Pesquisa
(2019)

Gráfico 3. Divisão por Sexo dos Artesão de
Bom Caminho. Fonte: Dados da Pesquisa
(2019)

Os artesãos de Porto Cordeirinho as mulheres são as mais presente na
atividade artesanal, 77% do sexo feminino com a porcentagem significante, 23% do
sexo masculino que é muito comum nesse tipo de atividade, isso reflete que as
mulheres praticam mais a comercialização de artesanatos, se compararmos em todo
pais onde à atividade artesanal, veremos os resultados de predominância maior das
mulheres, sendo que as maiorias dos homens não praticam estes tipo de atividade.
Desta forma, nas duas associações analisadas as mulheres são as mais frequente.
Na associação de Bom Caminho também representa a maior predominância
de mulheres artesãs, sendo 67%, e os homens representa uma porcentagem maior
que à de Porto Cordeirinho com 33%.

A idade dos artesãos concentra-se de 20 à 60 anos, com maior frequência de
30 à 39 anos, como mostra o Gráfico 4.
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Gráfico 4. Idade dos Artesãos Indígenas.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).

Observou-se que as maiorias dos entrevistados tem a idade de 30 à 39 anos
em ambas associações, essas são os que atualmente vem trabalhando com maior
frequência na atividade artesanal conforme a pesquisa realizadas em duas
associações nas comunidades indígenas de Porto Cordeirinho e de Bom Caminho.

3.2 ANÁLISE SOCIOECONÔMICA DA ATIVIDADE ARTESANAL INDÍGENA

A maioria dos artesãos desenvolvem suas atividades de 10 à 19 anos, como
mostra o Gráfico 5.
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Gráfico 5. Tempo de Atividade Artesanal Indígena.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Observou-se o tempo de atividades dos artesãos das duas associações, onde
as maiorias se concentra conforme o gráfico 5 de 10 à 19 anos. Os artesãos
destacaram que ao longo desse tempo, enfrentaram muitas dificuldades, mesmo
tendo conhecimento que é uma atividade que depende de matéria-prima natural,
ressaltaram que realizam suas atividades com muito esforço para confecção de seus
produtos, enfrentado desafios para extrair matéria prima disponível na natureza.
Alguns dos artesãos entrevistados com a idade mais avançados destacam
ainda, que já desenvolviam a atividade artesanal por mais tempo, disseram que já
faziam essa experiência a mais de 30 anos, ou seja, quando não havia o centro de
artesanato elas já confeccionavam seus produtos artesanais.

A maioria dos artesãos aprenderam o ofício com os pais (71%) como mostra
o Gráfico 6.
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Gráfico 6. Fonte de Capacitação/Treinamento do Ofício de Artesanato Indígena.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

De acordo com o gráfico, 71% dos artesãos aprenderam o oficio com os pais,
compreende-se que o conhecimento técnico de produzir produtos artesanais é
repassada de geração para geração. Os 25% disseram que aprenderam sozinho
que é algo muito comum. Os 4% dos artesãos aprenderam através de cursos de
artesanato e oficinas de artesanato que não acontece das maiorias das vezes e
raramente umas 2 vezes ao ano quando a SEBRAE realiza.

A maioria dos artesãos arrecada de R$ 200 à R$ 499 com este tipo de
atividade como mostra o Gráfico 7.

acima de R$ 1.500
de R$ 1.000 à R$ 1.499
de R$ 500 à R$ 999
de R$ 200 à R$ 499
Até R$ 199
0

10

20

30

40

50

60

Gráfico 7. Renda Mensal obtida com a atividade de artesanato indígena.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).
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Essa arrecadação é obtida quando à maior frequência de compras, que não
acontece praticamente todos os dias, os valores arrecadados de 200 à 499 reais,
conforme as maiorias entrevistados, é quando existe a demanda por produto que
também não é muito frequente, e quando isso acontece todos tentam vendê-los
seus produtos artesanais.
Até porque, constatou-se que a 46% dos artesão desenvolvem outras
atividades para complemento de renda. Os demais 54% não desenvolvem quaisquer
outras atividades além do artesanato. Estas atividades de complemento de renda
representam maior frequência na faixa de R$ 100 à R$ 199 no total de dados
analisados, sendo que, na Comunidade de Bom Caminho a maior frequência ficou
registrado na faixa acima de R$ 200, como mostra o Gráfico 8.
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Gráfico 8. Renda Mensal Obtida com Atividades Complementares.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Para complementar a renda da produção, muitos dos artesãos exercem
atividade agrícolas, sendo que para as maiorais já praticavam a agricultura, na
produção de farinha de mandioca, da macaxeira, abacaxi. De acordo com as
respostas obtidas das entrevistadas, elas chegam a vender um saco de farinha entre
o valor de 100 à 120 reais, amarrados de macaxeira entre o valor de 5 reais, e gera
o faturamento de 100 à 200 reais, como mostra o gráfico 8. Essas são as atividades
da agricultura para complemento da renda além do artesanato.

3.3 ANÁLISE DO SISTEMA PRODUTIVO DE ARTESANATO INDÍGENA
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Os principais desafios enfrentados pelos artesãos indígenas são aqueles
relacionados a falta de matéria-prima como mostra o Gráfico 9.
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Gráfico 9 Principais Desafios Enfrentados no Sistema Produtivo de Artesanato Indígena.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Para haver as atividades produtivas, é preciso toda a cadeia de suprimento
dos quais são de grandes importância para que as empresas possam realizar suas
atividades produtivas. Por tanto, não é diferente nas duas Associações de
Artesanato pesquisadas, a qual constatou-se que as maiorias das artesãs tem
dificuldade com a falta de matéria-prima para produzir seus artesanatos, os artesãos
ressaltam ainda que a matéria-prima é muito importante, pois sem elas não seria
possível obter muitas coisas que utilizamos em nosso dia a dia.
De acordo com o (Boeck 2005, p. 140). Matéria-prima é um produto natural ou
semimanufaturado que deve ser submetido a um processo produtivo até tornar-se
um produto acabado.
Mesmo com as dificuldade, os artesãos se adaptam de forma impressionante
e até terceirizam a matéria-prima quando é possível de extrativistas de outras
comunidades como; Belém do Solimões, Feijoal e entre outra comunidades.
Segundo elas afirmam, que a matéria-prima é praticamente retirada da natureza e
que levam horas para extraí-los. Esses são os desafios que todos artesãos
enfrentam para adquirir matéria-prima para comercializar seus produtos

50
Destaca a presidente Neuza Assis D`avila, ″Mesmo que a nossa região ainda
tem a abundância de matéria-prima e extraídas pelos próprios artesãos/extrativistas,
estas podem ficar em falta, essas matéria-prima é da natureza e é de onde retiramos
para poder confeccionar nossos produtos, mas para que não acabe, temos que
cuidar através de plantação de viveiros de mudas, para que no futuro nossos netos
também possam usufrui-los dessas matéria-prima da naturezaˮ.
Além desta citadas, os artesãos também afirmaram a falta de comunicação
com o cliente quando já tem o produto feito e disponível para venda.
O cliente é a pessoa mais importante para a empresa, nesse sentido pode-se
aferir que, o cliente não depende da organização, todavia é esta que depende dele
(KOTLER, 1998).
Ainda Kotler (1999, p. 110) ″clientes são pessoas e organizações que
compram produtos para uso direto ou para incorporá-los a outro produto. Eles não
compram os produtos com a finalidades de revendê-los.

A maioria dos artesãos (95%) acreditam que atendem plenamente a demanda
de artesanato, como mostra o Gráfico 10.
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Gráfico 10. Nível de Atendimento da Demanda pelo Sistema Produtivo de Artesanato Indígena.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Mesmo com as dificuldades de matéria-prima conforme o gráfico 9, e de e
acordo com as respostas obtidas de todos os artesãos entrevistados, que 95%
conseguem atender plenamente as demandas, entre os principais clientes estão os
próprios indígenas, Ticuna, Kokama, que compram colares, redes, cestarias,
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pulseiras, recomendam, tangas para apresentações culturais, como também
representantes dos dois boi corajoso e boi mangangá, de acordo com os artesãos,
esses realizam as demandas por; cocares, brincos especiais feitas de penas de
aves nos períodos de festival folclórico, e os próprios clientes do próprio município
que recomendam, redes, pacarás, cestos, e além dos turistas que visitam as
associações.
Segundo o Kotller (1991), a demanda de um produto é ″o volume total que
seria comprado por um grupo definido de consumidores em uma área geográfica
definida, em um período de tempo definido, em um ambiente de mercado definido e
mediante um programa definido de marketingˮ.
Além destas, as instituições como a SEBRAE que auxilia e apoia a produção
de artesanato indígena, ou seja a Sebrae faz o pedido de artesanato das ambas
associações e estabelece o tempo para os artesãos produzirem os artesanatos para
que possam realizar a aquisição de compras.
A Sebrae tem todo o conhecimento que não é de uma hora para outra que se
se produz um artesanato, principalmente as cestarias, as redes, devido o tempo que
leva para produzir, e também pelas dificuldades de aquisição de matéria-prima
natural, pois conforme o tempo estabelece a demanda.
As maiorias dos artesãos sabe que a qualquer período pode haver a
demanda, e dessa forma se adaptam para atender os pedidos, sendo que as maioria
delas já tem seus produtos disponíveis em suas casas.

Os artesãos avaliam a qualidade dos produtos como Bom ou Ótimo, como
mostrar o Gráfico 11.
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Gráfico 11 Nível de Qualidade dos Produtos de Artesanato Indígena.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).

Os artesãos acreditam na qualidade de seus produtos e avaliam como Bom e
Ótimo, por serem feitas de matéria-prima natural, conforme suas palavras que
alguns produtos leva tempo para produzi-los, elas destacam sobre a rede de tucum
que leva acerca de 1 mês para estar pronto e é um produto resistente com material
totalmente original, além desta, produzem cestarias de diversos tamanhos, colares,
taças feitas de cuias, bolsas de tucuns, tipitis, maracas para festas de moças novas
ou para apresentação cultural, remos, mini redes para enfeites e esculturas
variados.

De acordo com os entrevistados, os clientes do sistema produtivo estão
satisfeitos com os produtos que são comercializados (69%), ou então, muito
satisfeitos (23%), como mostra o Gráfico 12.
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Gráfico 22. Nível de Satisfação dos clientes com os produtos gerados no Sistema Produtivo de
Artesanato Indígena.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019).

Ainda afirmam que, os cliente se sentem satisfeito pelos produtos adquiridos,
para os entrevistados, os clientes jamais reclamaram de seus artesanatos e sempre
quando à demanda, entregam os produtos no tempo certo, até porque já tem o
produto disponíveis, apesar das dificuldade de matéria-prima. elas conseguem se
adaptar na produção para satisfazer o cliente.
A satisfação do cliente é um procedimento comum no meio empresarial, e um
ponto principal para a empresa adquirir sucesso. Há várias maneiras de identificar
um cliente satisfeito, desde uma ligação ou até mesmo a entrega de um formulário
de sugestões junto ao produto (LIMA, 2006).
Kotler (1998, p. 53) define que ″satisfação é sentimento de prazer ou de
desapontamento resultante da comparação do desempenho esperado pelo produto
ou resultado em relação às expectativas da pessoa ˮ.

3.4

AVALIAÇÃO

SOCIOECONÔMICA

DA

ATIVIDADE

DE

ARTESANATO

INDÍGENA

Todos os entrevistados (100%) afirmaram que suas atividades de artesanato
indígena são plenamente apoiadas e valorizadas pelos demais comunitários.
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De acordo com os artesãos, estes estão satisfeitos com sua atual condição
(75%), ou mesmo muito satisfeitos (19%), como mostra o Gráfico 13.
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Gráfico 33. Nível de Satisfação dos Artesão com os desenvolvimento de suas atividades.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Apesar de ser uma atividade que gere uma renda atrativa, onde os artesãos
enfrentam dificuldades e desafios com tempo que leva para fazer e tê-los os
produtos artesanais, 75% afirmaram que estão satisfeito com atual condição de
artesão, sendo uma atividade que requer muita disposição e força de vontade, pois
todos os entrevistados já possuem as habilidade técnica de produzir, 19% afirmam
estarem muito satisfeitos
As ambas Associações valorizam muito o trabalho e ressaltam sobre o prazer
e a paixão de ser um artesão.

3.5 PRINCIPAIS PARCEIROS/APOIADORES DA ATIVIDADE DE ARTESANATO
INDÍGENA

Entre os principais apoiadores, certamente temos as duas Associações, que
para a maioria dos artesãos, avaliam como bom ou ótimo o apoio recebido, como
mostra o Gráfico 14.
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Gráfico 44. Avaliação do Apoio recebido pelas Associações de Artesãos Indígenas.
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

Além desta, destaque ainda instituições como a Sebrae, Prefeitura de
Benjamin Constant, Ufam e o Idam, as mais citadas pelos artesãos entrevistados.
Essas intuições apoia para a comercialização dos produtos e orientação para
legalização e gestão da associação além das assessoria técnica e extensão rural.

N°

Instituições Apoiadores

01

As próprias Associações / AMIPC, AMATÜ

02

SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.

03

PMBC, Prefeitura Municipal de Benjamin Constant.

04

UFAM, Universidade Federal do Amazonas.

05

IDAM, Instituto de Desenvolvimento
Sustentável do Estado Amazonas

Agropecuário

e

Florestal

Quadro 1. Listas de Apoiadores mais citadas pelos Artesãos
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

A SEBRAE o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas é
uma entidade privada brasileira de serviço social, sem fins lucrativos, criada em
1972, que objetiva a capacitação e a promoção do desenvolvimento econômico e
competitividade de micro e pequenas empresas, estimulando o empreendedorismo
no país. Apoia como principal objetivo incentivar o crescimento dos negócios que
buscam auxílio. Segundo a presidente dona Neuza Assis D ̒vila, presidente atual da
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Associação de Artesanato de Porto Cordeirinho como também obtemos a mesma
resposta da presidente da Associação de Bom caminho dona Elizabeth Peres de
Souza, disseram que a SEBRAE apoia muito nos custeio de viagens com os
artesãos para venda de seus produtos em Manaus, apoia na divulgação dos
produtos artesanais, trazem compradores de outros Estados quando realizam feiras
de artesanatos no Município, apoia nas feiras de Artesanato, apoia para participação
de programas de capacitação, como oficinas, palestras, cursos e outras atividades.
A Prefeitura de Benjamin Constant também se destaca como grande parceiro
e apoiador na produção de artesanato indígena nas duas Associações, conforme as
entrevistadas, como nos; custeios de passagens e nas hospedagens e alimentação
para que as mulheres das duas associações possam vender em outras localidades,
como; em tabatinga quando realizam feiras de artesanato, em Manaus onde as
compras de artesanato são mais frequente e arrecadação é maior, apoia também
na realização de eventos culturais no município, onde as Associações são
convidadas para a exposição de artesanatos.
A Universidade Federal do Amazonas (UFAM-INC) se destaca também,
segundo as artesãs pelo fato que os Acadêmicos e Docentes realizarem eventos no
INC, onde as Associações de Artesanato de Porto Cordeirinho e de Bom Caminho
são convidados para a exposição de seus produtos para possível vendas, a UFAM
disponibiliza carro para logística de seus produtos e alimentação A figura 13
demonstra a exposição de artesanato na UFAM;

Figura 13. Exposição de artesanato na UFAM
Fonte: Dados da Pesquisa (2019)

O Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do
Estado do Amazonas (IDAM) também apoia nas ações como; na assessoria técnica
e extensão rural para os artesãos das duas comunidades.

57

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebeu-se que a atividade artesanal trouxe uma perspectiva de vida melhor
para todos os artesãos das duas comunidades indígenas, as quais passaram a ter a
renda obtida através da produção de artesanato, além desta realizam outras
atividades como a agricultura para complemento da renda conforme os resultados
da pesquisa.
Dada a importância de artesanato na vida dos artesãos das duas
comunidades, os objetivos desta pesquisa foram alcançados, analisou-se os
impactos socioeconômicos de produção de artesanato, identificou-se os desafios
enfrentados no dia-a-dia dos artesãos, identificou-se as mudanças socioeconômicas
através das atividades artesanais, conheceu-se o nível de satisfação dos artesãos e
conheceu-se as instituições que oferecem apoio para o desenvolvimento de
produção de artesanato na AMIPC e na AMATÜ.
A se destacar que na Associação das Mulheres Artesãs Ticunas de Bom
Caminho (AMATÜ), surpreendente quantitativo de artesãs daquela comunidade,
repassam para seus filhos a habilidade técnica, a capacidade de produzir,
garantindo a continuidade do processo produtivo para as próximas gerações.
Em relação ao processo produtivo, nota-se uma crescente preocupação com
a falta de fornecimento de matéria-prima, como as balseiras para fazer esculturas de
canoinhas, araras, cobras, peixes, animais da mata, arumã de onde se faz cestarias,
colares, tururi para confeccionar mascaras, tangas para festas de moças novas ou
até para apresentações culturais. Com o passar dos anos, a tendência é que ocorra
uma escassez de matérias-primas necessárias para o processo. Deve-se pensar
sustentavelmente este processo produtivo, como a plantação de viveiros de mudas
para que os futuros artesãos possam usufruir de abundância de matéria-prima
natural para confecção de produtos artesanais.
Observou-se em ambas associações uma a ausência de ferramentas
eficientes gestão como, estratégia de marketing, de produção e finanças, dentre
outras áreas administrativas. Apesar do apoio recebido de algumas instituições,
acredita-se que faltou mais foco de gestão nestes aspectos do programa do
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desenvolvimento de artesanato na região. Os resultados expressam apenas a
realidade na qual atuam os artesãos, no sentido de definir novos limites para esse
setor, no modo a promover ações mais eficientes para as duas associações, onde
observou-se que as pessoas dedicam a vida mesmo com os desafios cotidiano na
produção de produtos artesanais, desenvolvem além desta, a agricultura em uma
região tão rica como é a nossa.
Os artesãos carecem de apoio mais eficiente, necessitam que políticas
públicas aconteçam de modo que incentive ainda mais a atividade nesta região. As
instituições, principalmente as públicas, devem apoiá-los com cursos de capacitação
e qualificação, que aperfeiçoem ainda mais seus produtos. Devem ser ofertados
também cursos voltados à gestão de negócios, para que possam administrar com
eficiência seus produtos, na estratégias de vendas, na gestão produtiva,
aperfeiçoando ainda mais suas percepções, para que possam divulgar melhor seus
produtos, e atrair e reter novos clientes (como os turistas, por exemplo), já que a
capacidade de produzir está em suas identidades.
A produção artesanal está presente e em todo o território brasileiro e é
reconhecida como uma expressão importante da identidade local e da diversidade
cultural do nosso país, enriquecendo o patrimônio simbólico e artístico nacional,
além disso, representa também uma atividade econômica relevante, que gera
inúmeras ocupações, seja na produção, seja na comercialização de produtos.
A verdade é que durante o desenvolvimento desta pesquisa, percebeu-se que
os benefícios sociais são altamente relevantes, pois somente na prática adquirimos
resultados significativos, e a experiência e a aprendizagem tendem a aumentar para
um pesquisador. Foi assim ao longo da execução do trabalho, além de ter me
deparado com as artesãs tecendo suas redes, cestarias e isso nos agrada realmente
quando se realiza algo de fato, que deixou-me a cada vez mais a vontade de
continuar o trabalho, dividindo essas surpresas que qualquer um pesquisador se
sentiria agradável.
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ANEXOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Convidamos o (a) Sr (a) ____________________________________________ para participar da
Pesquisa: PRODUÇÃO DE ARTESANATO INDÍGENA: UMA ANÁLISE SOCIOECONÔMICA NAS
COMUNIDADES INDÍGENAS DE PORTO CORDEIRINHO E BOM CAMINHO, sob a
responsabilidade do pesquisador ERIC ASSIS AIAMBO, a qual pretende apresentar como Trabalho
de Conclusão de Curso de Administração.
Sua participação é voluntária e se dará por meio de formulário de pesquisa a ser preenchdio na
presença do pesquisador.
Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa são nulos, haja vista a garantia de anonimato.
Se você aceitar participar, estará contribuindo para o desenvolvimento do conhecimento acadêmico
na região.
Se depois de consentir em sua participação o Sr (a) desistir de continuar participando, tem o direito e
a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da
coleta dos dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O (a) Sr (a) não terá
nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. Os resultados da pesquisa serão
analisados e publicados, mas sua identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para
qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá entrar em contato com o pesquisador, pelo telefone
(97) 991648489 (inserir telefone convencional – fixo), ou poderá entrar em contato com o Comitê de
Ética em Pesquisa – CEP/UFAM, na Rua Teresina, 495, Adrianópolis, Manaus-AM, telefone (92)
3305-5130.
Consentimento Pós–Informação
Eu,___________________________________________________________, fui informado sobre o
que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a explicação. Por
isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair
quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo
pesquisador, ficando uma via com cada um de nós.

___________________________

Data: ___/ ____/ _____

Assinatura do participante

Impressão do dedo polegar
Caso não saiba assinar
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
INSTITUTO DE NATUREZA E CULTURA
Formulário de Pesquisa
1) Perfil do artesão
Sexo: ( ) Masculino ( ) Feminino
Idade: ____________________

( ) Outros, especificar _________________

2) Quanto tempo você desenvolve atividade artesanal?
_________________
3) Como você conheceu à atividade artesanal?
( ) Aprendeu com um amigo(a)
( ) Aprendeu com os pais
( ) Participou de oficinas e/ou cursos
( ) Aprendeu sozinho
4) Qual sua renda mensal obtida com a atividade artesanal?
R$ _____________________
5) Você possui outra atividade econômica além do artesanato?
( ) sim, qual? __________________________ qual a renda mensal?
R$___________
( ) não
6) Você acredita que a atividade artesanal é valorizada e apoiada pelos demais
comunitários?
( ) Sim ( ) Não
7) Qual a principal dificuldade que você enfrenta na atividade artesanal?
( ) Falta de matéria-prima
( ) Problemas para escoamento da produção
( ) Problemas relacionados à comunicação com os clientes
( ) Ausência de apoio de instituições públicas
8) Além das dificuldades mencionadas anteriormente, você citarias outras?
Quais?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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9) Você acredita que consegue atender plenamente a demanda por produtos
artesanais?
( ) Sim ( ) Não, porque
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
10) Como você avalia a satisfação de seus clientes pelo produtos que são
comercializados?
(
(
(
(
(

) insatisfeitos
) pouco satisfeitos
) satisfeitos
) muito satisfeitos
) totalmente satisfeitos

11) Se você fosse avaliar a qualidade do seu artesanato, como você o
classificaria?
( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Ótimo ( ) Excelente
12) Você está satisfeito com sua atual condição de artesão?
( ) insatisfeito
( ) pouco satisfeito
( ) satisfeito
( ) muito satisfeito
( ) totalmente satisfeito
13) Quais são as instituições que lhe oferecem apoio para o desenvolvimento
do artesanato?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
14) Como você avalia o apoio da Associação de Artesãos a qual você participa
para o desenvolvimento do artesanato?
( ) Ruim ( ) Regular ( ) Bom ( ) Ótimo ( ) Excelente
15) Na sua opinião, quais ações das instituições parceiras poderiam acontecer
para contribuir com o desenvolvimento da produção de artesanato na
comunidade?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

