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O Instituto Terraviva (ITViva) é uma ONG alagoana, 
sediada em Maceió e, há 20 anos atua na promoção da agricultura familiar 

agroecológica e no desenvolvimento sustentável de comunidades rurais em nosso 
Estado. Ao longo dessa trajetória, o ITViva vem firmando-se, cada vez mais, como uma organização 

representativa do pensamento alternativo e crítico, ao modelo de agricultura dominante do Semiárido 
Brasileiro, que trouxe graves sequelas socioculturais, econômicas e ambientais para o campo. Com o Projeto Raízes 

do Saber – Valorização da Pessoa Idosa do Campo, o Terraviva lança uma outra forma de se pensar a condição humana de 
felicidade dentro da agricultura familiar em Alagoas: “a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte!”

De agosto de 2017 a agosto de 2018, Raízes do Saber promoveu o fortalecimento do convívio comunitário de agricultores e agricultoras 
aposentados(as), todos moradores das zonas rurais de nove municípios do Sertão e do Agreste de Alagoas, contribuindo para um 

envelhecimento ativo da população idosa. Ações que garantiram o acesso à arte e à cultura, estimularam a movimentação física, provocaram 
a visibilidade e o reconhecimento de mestres e mestras dos saberes tradicionais. Arapiraca, São Sebastião, Olho d’Água Grande, Coité do Nóia, 

Jamarataia, Major Izidoro, Igaci, Palmeira dos Índios e Minador do Negrão vivenciaram conosco essa grande realização que chega ao seu final, com 
o lançamento da Coleção Raízes do Saber, composta por quatro volumes, em formatos de publicação e de obras cinematográficas. A Coleção revela 

a maestria da pessoa idosa do campo de Alagoas sobre as linguagens da Produção Artesanal, da Gastronomia Popular, do Parto Humanizado e da 
Farmacopeia Tradicional.

Objetos fabricados com matéria-prima vegetal, mineral ou animal, apropriados pela cultura alagoana na construção de sentidos de identidade rural. 
Em “Mestres e Mestras da Produção Artesanal”, último volume da Coleção, trouxemos a engenharia handmade de 126 idosos(as) que criam bens 
móveis e imóveis, a partir de elementos da natureza, e que os transformam em verdadeiras referências culturais do Agreste e Sertão de Alagoas. Muitos 
objetos são de uso cotidiano e estão dentro de casa, nas ruas, feiras, na escola, ou servem como acessórios de vestimenta, indumentárias. Outros são 
equipamentos de moradia, como as casas de taipa; e profissionais como os barcos, carros de boi e as carroças. Ambos estão fortemente associados 

aos grupos que os utilizam ou a uma época na qual foram mais importantes, do que hoje. E por isso, terminam por ganhar um valor especial. Esses 
artefatos possuem a capacidade de serem evocadores de memória e narradores de histórias. Desempenham papéis importantes na construção 

da identidade de um povo, personalidade de um sujeito e com os vínculos geracionais de um território. 

O Instituto Terraviva tem a satisfação de oferecer ao Estado de Alagoas mais uma ferramenta de registro, proteção e transmissão do 
conhecimento tradicional sustentado por sábios e sábias especialistas do Agreste e Sertão Alagoanos. A Coleção Raízes do Saber 

busca ampliar a percepção de crianças, jovens e adultos sobre o relevante papel que os(as) idosos(as) desempenham na 
construção dos sentidos de identidades locais, e para a manutenção de uma sociedade mais justa e sustentável. 

Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, ao simbólico que permeia idosos(as) e os objetos de 
memória!

Apresentação
bruna teixeira
Coordenação editorial e da pesquisa 
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PREFÁCIO
Ricardo Ramalho
Agrônomo
Diretor do Instituto Terraviva

Há, no mundo, uma raça de homens e mulheres com instintos sagrados e luminosos, com divinas bondades 
do coração, com uma inteligência serena e lúcida, com dedicações profundas, cheias de amor pelo 

trabalho e de adoração pelo bem, que sofrem e se lamentam em vão. Estes são o Povo.”

Tomei emprestado de Eça de Queiroz essa ode para definir e homenagear atrizes e atores do trabalho artesanal 
de Alagoas que enriquecem, com seu talento e criatividade, nosso cotidiano. Quão triste, esquisito e soturno 
seria o mundo sem esse alimento da alma? A mais moderna e surpreendente tecnologia com seus requintes 
não consegue superar a aura das artesãs e artesãos.

Mesmo com a avassaladora onda científico-tecnológica dos atuais tempos, a fabricação feita com as próprias 
mãos, na sua mais variada forma, cor, odor e sabor, continua resistindo e enchendo de vida nosso ambiente, 
ornando com alegria, as coisas, os cantos e recônditos de Alagoas.

Percorrendo nove municípios alagoanos, nas entranhas de comunidades rurais, às vezes, isoladas, mas, sempre 
com intensa dignidade e orgulho coletivo, encontramos “esse povo”, repleto de experiência, de saberes, de 
generosidade. Dele, extrairmos seus sofridos e, ao mesmo tempo, prazerosos ensinamentos que seguirão 
céleres e majestosos pela eternidade.

O Instituto Terraviva se irmana a esse sentimento, a essa emotiva coleta de produtos e processos artesanais, 
dos balaios, da taipa, das panelas de barro, da colher de pau, da cangalha, das alpercatas de couro, do tijolo 
batido, das arreatas, selas e cabrestos, enfim do espírito desse povo. Contribui, assim, para eternização de 
conhecimentos tão puros, tão providos de bondade e bem viver. “É por isso, que os que têm coração e alma, 
e amam a Justiça devem lutar e combater pelo Povo. E, ainda que não sejam escutados, têm na amizade dele, 
uma consolação suprema.”

”
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Antônia
Augusta dos Santos

79 anos
Pau d'arco

Arapiraca-alagoas

Zé Júlio
JOSÉ NUNES SOBRINHO
69 anos
Oitizeiro
Arapiraca-alagoas

Zezé
Josefa de Oliveira Abreu

75 anos
Genipapo

Arapiraca-alagoas

Divardo
Ferreira Brandão
70 anos
Vila Aparecida
Arapiraca-alagoas

Barro é a matéria-prima utilizada pela senhora Antônia Augusta dos Santos, de 79 anos, para fabricação 
de panelas. A moradora do povoado Pau D’Arco conta que aprendeu a modelar o barro com a mãe e as 

irmãs e que os objetos eram vendidos na comunidade. “Procurava bons lugares para recolher o barro, colocava 
água e depois ia enrolando e modelando. No final, colocava no forno”, explica a agricultora aposentada sobre 
o processo de fabricação de cada peça. Dona Antônia lamenta que esse saber tradicional não seja passado 
adiante. “Os mais jovens não querem aprender esse trabalho, então os objetos deixaram de ser feitos”, destaca.

Já o senhor José Nunes Sobrinho, conhecido como Zé Júlio, de 69 anos, morador do povoado Oitizeiro, 
costumava construir abanos, vassouras e balaios durante a juventude. “Primeiro, faz o fundo e vai trançando o 
cipó até as bordas”, explica ele sobre como é feito um balaio. Seu Zé Júlio conta que as vassouras demoravam 
uma hora para serem feitas, os abanos, 40 minutos, e os balaios, dependia do tamanho. Todos esses objetos 
eram vendidos na vizinhança; a vassoura por R$ 15  e os balaios por R$ 5 reais, respectivamente. 

Madeira, barro e cipó eram os principais materiais utilizados pela senhora Josefa de Oliveira Abreu, a dona Zezé, 
de 75 anos, para construção de casas de taipa. A moradora do povoado Jenipapo conta que cada estrutura 
demorava quinze dias para ficar pronta e que, para isso, contava com a ajuda dos amigos e da família. “Eu não 
vendia essas casas, mas ajudava outras pessoas a construírem as delas. Esse trabalho era muito importante para 
mim, pois, quando fazíamos casas, dávamos moradia a quem não tinha”, comemora. Dona Josefa conta que era 
reconhecida por sua comunidade. “Uma associação daqui da cidade me chamou para contar minha história de 
vida para as pessoas”, revela satisfeita. 

Morador do povoado Vila Aparecida, o senhor Edivaldo Ferreira Brandão, conhecido como Divaldo, de 70 anos, 
costumava trabalhar com a fabricação de vassouras de palha de coqueiro. Arame, barbante e palha eram os 
principais materiais utilizados por ele para construir as peças. “Tirava a palha do coqueiro, aparava o pezinho da 
palha, amarrava os eixos, dobrava a palha e aparava a parte que sobrava. Depois de pronta, costurava e colocava 
o cabo de madeira ou vendia sem cabo”, explica ele. Seu Divaldo herdou o ofício do pai, que também trabalhava 
fazendo vassouras. Ele revela ainda que outras pessoas da comunidade também faziam esse trabalho, mas 
que acabaram deixando de lado devido à baixa procura pelo produto, o qual foi substituído por outros mais 
modernos.
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O senhor João Pinheiro Lisboa, de 79 anos, morador do povoado Poço da Pedra costumava usar cipó 
para construir balaios e caçuá, cesta de cipó, taquara ou vime utilizada para colocar na cangalha nas 

costas do burro, a fim de transportar objetos. Ele conta que aprendeu a fazer as peças vendo os vizinhos 
trabalhando. “Em um dia, eu conseguia fazer um caçuá e quatro balaios. Todos eram vendidos na 
comunidade e em cidades vizinhas”, conta.

Já o senhor Luiz de Oliveira Brito, de 87 anos, trabalhou durante a juventude com 
a construção de casas de taipa. Madeira e barro eram os principais materiais 
utilizados por ele nessa construção. “Marca a casa, cava o buraco para os esteios, 
corre as linhas, corre os caibros, passa as ripas e prepara o barro com água 
para tampar a casa”, explica seu Luiz sobre o processo de fabricação. Ele 
conta que aprendeu com o pai a levantar esse tipo de casa, contando com 
a ajuda da família para dar forma à estrutura. As casas não eram vendidas, 
sendo feitas, apenas, quando alguém da comunidade precisasse. Seu Luiz 
afirma ter recebido reconhecimento da vizinhança por esse trabalho. “As 
pessoas elogiaram minha força de trabalho, me consideram uma pessoa de 
respeito”, conta. 

Aos 76 anos, o senhor Abel Vicente da Silva também costumava construir 
casas de taipa, quando era jovem e esclarece ter aprendido o ofício observando 
as pessoas da vizinhança. Para levantar cada estrutura, ele contava com a ajuda da 
família e ressalta que o trabalho demorava, em média, oito dias para ficar pronto. 

João
Pinheiro Lisboa
79 anos
Poço da Pedra
Arapiraca-alagoas

Luiz
De Oliveira Brito
87 anos
Baixa do Capim
Arapiraca-alagoas

As casas não eram vendidas para outras pessoas, eram construídas para uso dos familiares. A fabricação 
dessas moradias era uma tradição na comunidade; entretanto, com o advento das casas de alvenaria, 
as de taipa deixaram de ser construídas.

“Pega o cipó e vai cruzando um no outro, depois enrola com uma trança e acrescenta uma 
perna de cipó extra, do tamanho que quiser”, é o que explica o senhor Francisco Soares 

da Silva, de 66 anos, o seu Chico Sarava, sobre a fabricação de balaios de cipó e 
balaios para viveiros de peixe, que ele aprendeu a fazer com o pai. “Eu costumava 

fazer sozinho, a única ajuda que contava era para a retirada do cipó”, comenta 
o agricultor aposentado, que fazia os balaios para vender por encomenda. 
E acrescenta que cada peça saía a R$ 5 reais. 

Abel
Vicente da Silva

76 anos
Bom Jardim

Arapiraca-alagoas

Chico Sarava
Francisco Soares da Silva

66 anos
Vila São Francisco
Arapiraca-alagoas
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Tonho Laurindo
Antônio José de Farias

66 anos
Jenipapo

Arapiraca-alagoas

Zé Viúvo
José Luiz da Silva
78 anos
Bom Jardim
Arapiraca-alagoas

Cícero
Lira da Silva

74 anos
Laranjal

Arapiraca-alagoas

Edival
Devalci Alves dos Santos
74 anos
Cangandu
Arapiraca-alagoas

Zezito
Ferreira dos Santos

63 anos
Poço da Pedra

Arapiraca-alagoas

Morador do povoado Jenipapo II, o senhor Antônio José de Farias, o seu Tonho Laurindo, de 66 anos costumava 
construir balaios e saburás, cesta para carregar peixes durante a pesca. Para as duas estruturas, era utilizado o 

cipó. “Para construir o saburá, são 17 cipós, faz o fundo, entrelaçando, até chegar as bordas, onde serão colocadas as 
pernas de cipó, entre o trançado de forma inversa”, explica o seu Tonho Laurindo. Ele conta que aprendeu a fazer as 
peças vendo o pai fazer. Os balaios e saburás do agricultor aposentado eram feitos para vender, cada um saía por R$ 
100 reais. Ele afirma, ainda, que abanos de palha e vassouras também eram comuns na comunidade, mas que, com o 
tempo, acabaram sendo substituídos por objetos mais modernos. 

Já o senhor José Luiz da Silva, o seu Zé Viúvo, de 66 anos, morador do povoado Bom Jardim, utilizava a madeira 
e o barro para construir casas de taipa. “Aprendi a construir observando meus vizinhos, mas as técnicas que uso na 
construção herdei dos meus avós, que também faziam essas casas”, conta o agricultor aposentado. Seu Zé Viúvo não 
vendia as casas que fabricava, apenas ajudava os vizinhos e familiares quando era preciso. “Era um grande trabalho 
para quem fazia e mais importante para quem ia morar”, comenta o Sr. José sobre o reconhecimento da comunidade 
pelo trabalho que ele desenvolvia.

Casas de taipa também eram estruturas construídas pelo senhor Cícero Lira da Silva, de 74 anos, residente do povoado 
Laranjal. Esteio, linha, vara, cipó, palha de coco e barro eram os principais materiais utilizados para dar forma às 
moradias. Levando, em média, quatro semanas para ficarem prontas, seu Cícero aprendeu a fazer as casas com o pai. 
“Eu não fazia para vender, apenas para uso próprio”, conta. Seu Cícero comenta que outros moradores da localidade 
também faziam casas de taipa, mas que abandonaram o ofício, tanto devido à idade quanto pela substituição dessas 
moradias por casas de alvenaria. 

A construção de balaios de cipó, gaiolas de madeira, vassouras de palha e alçapão de madeira eram a especialidade 
do senhor Zezito Ferreira dos Santos, de 63 anos, morador do povoado Poço da Pedra. O agricultor aposentado diz 
que aprendeu a fazer gaiolas com o pai e balaios com um amigo. Todas as peças fabricadas por ele eram vendidas na 
comunidade. Os balaios custavam R$ 50 e as gaiolas saiam por R$ 60 reais. Segundo ele, a comunidade e seus próprios 
familiares reconheciam a importância e a qualidade do seu trabalho. 

O senhor Deuvalci Alves dos Santos, conhecido como Edival ou Fazendeiro de Cangandu, de 74 anos, também 
costumava trabalhar com a construção de casas de taipa durante a juventude. “Aprendi o ofício observando os outros 
e com a ajuda de Deus”, conta o morador do povoado Cangandu. As casas construídas por ele não eram vendidas, 
sendo apenas para uso da família. Casas de taipa e carros de boi eram estruturas feitas por muitas pessoas de sua 
comunidade, mas que, na opinião dele, deixaram de ser feitas, pois as pessoas deixaram de dar valor a essa tradição. 
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Cavava os buracos, colocava os esteios de pé, as varas, o barro e cobria a casa”, é o que explica o 
senhor José Duca da Silva, de 63 anos, morador do povoado Poço da Pedra, sobre o processo de 

fabricação de casas de taipa.  Ele afirma que cada casa demorava, em média, cinco dias para ficar pronta 
e que contava com a ajuda da vizinhança para levantar a madeira pesada. “As casas eram construídas 
quando precisávamos, não vendia e nem trocava”, conta. Seu José revela que se sentia importante na 
comunidade por fazer esse trabalho, mas que nunca mais foi procurado para fazer as construções, pois 
as pessoas preferem casas de tijolos. 

Folha de coqueiro, arame e madeira eram os materiais utilizados pelo senhor José Pedro dos Santos, de 
79 anos, conhecido como Zé da Vassourinha, para fabricar vassouras de palha de coqueiro. O vendedor 
aposentado e morador do povoado Bananeira aprendeu a atividade com a ex-esposa e conta que, com 
a comercialização das vassouras, conseguia uma renda extra em casa. “Em uma semana eu conseguia 
fazer 24 vassouras e vendia todas na vizinhança, era um trabalho importante para mim”, diz. 

Morador do povoado Vila Aparecida, o senhor Eloísio Félix dos Santos, conhecido como seu Bigode, 
de 74 anos, aprendeu a construir balaios de cipó observando alguns vizinhos fabricarem o objeto. 
“Tira o cipó, raspa faz o fundo do balaio e vai trançando, dando altura e, por último, volta as pontas do 
cipó para dentro do trançado”, explica o agricultor aposentado sobre a construção dos balaios, os quais 
demoravam, em média, duas horas para ficarem prontos e eram vendidos na vizinhança. Ele conta que 
outros objetos de palha, como vassouras, também eram feitos por pessoas da comunidade, mas que, 
com o tempo, esses itens foram substituídos por peças mais modernas. 

José 
Duca da Silva
63 anos
Poço da Pedra
Arapiraca-alagoas

Zé da Vassoura
José Pedro dos Santos
79 anos
Vila Bananeira
Arapiraca-alagoas

“ Barro era a matéria-prima utilizada pela senhora Maria Antônia dos Santos, de 72 anos, para fabricar 
panelas, ofício que ela aprendeu com a sogra. Cada peça demorava uma hora para ficar pronta, e ela 
costumava contar com a ajuda dos filhos durante a fabricação. 

As panelas eram vendidas na vizinhança e, para dona Antônia ter esse tipo de conhecimento, foi 
essencial, porque foi graças à comercialização desses produtos, que ela pôde criar seus filhos. Além 
disso, para ela, ter o reconhecimento da comunidade por esse trabalho é muito importante. “Todos me 
conhecem aqui como rezadeira e como profissional das panelas, me sinto muito feliz com isso”, conta. 

Bigode
Eloísio Félix dos Santos

74 anos
Vila Aparecida

Arapiraca-alagoas

Maria
Antônia dos Santos

72 anos
Pau D'arco

Arapiraca-alagoas
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COITÉ DO NÓIA
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Ciço
José Cícero da Silva
63 anos
Alagoinha
Coité do Nóia-alagoas

Luiz
Miguel

65 anos
Alto Boa Vista

Coité do Nóia-alagoas

Firmino
(Nome completo não identificado)

80 anos
Baxio II

Coité do Nóia-alagoas Casas de taipa também eram estruturas construídas pelo senhor Firmino, de 80 anos, residente do 
povoado Baxio II. Madeira, barro e palha eram os principais materiais utilizados pelo agricultor 

aposentado para dar forma à construção. “Demorava um mês para uma casa ficar pronta e eu contava 
com a ajuda da minha família e de conhecidos”, explica. As casas não eram feitas para venda, apenas 
para moradia dos familiares e amigos. 

Madeira e barro são os dois materiais principais presentes na estrutura de uma casa de barro, construção 
feita pelo senhor José Cícero da Silva durante boa parte da vida. Aos 63 anos, ele conta que aprendeu 
a atividade observando e ajudando ao pai e outras pessoas mais velhas da comunidade. 

“Demorava uns 20 dias para uma casa ficar pronta e eu contava com a ajuda da minha mulher. 
Eu não vendia, apenas ajudava aos outros a construir suas casas e recebia diárias por isso”.

Seu José diz que fazia muito essas construções, assim como as pessoas mais velhas da comunidade, mas 
afirma que, atualmente, teve de parar as atividades, porque as pessoas não procuram mais. 

Já o senhor Luiz Miguel, de 65 anos, residente do povoado Alto Boa Vista, trabalhou com a fabricação 
de vassouras. Palha, cordão de náilon, palha de coqueiro e de Ouricuri eram os principais materiais 
utilizados nessa construção. “Aprendi tudo sozinho e demoro uns três dias para fazer uma vassoura”, conta 
o agricultor aposentado que costumava fazer 100 peças por ano para vender na comunidade. Seu Luiz 
conta que balaios, peneiras e esteiras eram objetos tradicionais de sua vizinhança, mas que deixaram de 
ser confeccionados em virtude da falta de material, além da idade avançada dos moradores. 
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79 anos
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Tida
Maria Aparecida da S. A.
61 anos
Cruzes
Coité do Nóia-alagoas

O senhor Benedito J. de Oliveira, o seu Biu, de 79 anos, costumava trabalhar com a construção de 
casas de taipa e de balaios de cipó. “Cava o chão, depois coloca o esteio e a madeira em pé, em 

seguida coloca o barro e vai modelando”, explica o morador do povoado Alagoinha, sobre a construção 
de casas de taipa, as quais demoram de 15 a 20 dias para ficarem prontas. Já os balaios de cipó, ele 
afirma confeccionar em poucas horas. Seu Biu aprendeu os dois ofícios com o pai e, durante a boa parte 
da vida, contou com ajuda dos filhos para fabricar esses objetos. 

 “A gente retira a taboca da mata, abre e coloca para secar, depois tira as palhas, ripa, faz a peneira, 
assenta com o cipó e enrola com palhas grandes e vende”, é o que explica a dona Maria Aparecida dos 
Santos, a dona Tida, de 61 anos, sobre a fabricação de peneiras. Ela conta que aprendeu o ofício com 
a mãe. “Esse artesanato na minha família é passado de pai para filho, todos se ajudam”. As peças eram 
feitas para venda e custavam em média R$ 8 reais. Dona Tida revela que já recebeu uma homenagem 
pelo seu trabalho. “A comunidade toda me reconhece e uma vez vieram fazer uma reportagem sobre as 
peneiras”, diz. 

Japoca e Taquarana são os dois tipos de madeiras utilizadas pelo senhor José Severino da Silva, de 71 
anos, para fabricar o pife, instrumento musical similar a uma flauta. O morador do sítio Olho D’Água diz 
que aprendeu a fazer o objeto sozinho, apenas tocando e ouvindo os sons. “Eu não fazia para a venda, 
apenas para mim ou para algum conhecido que pedia”, explica ele. Seu José diz que se sente muito 
satisfeito com a fabricação do instrumento. “Para mim, é um divertimento, tanto gosto de fazer quanto 
de tocar e, aqui na comunidade, todos me conhecem por isso”, conta. 

JOsé 
Severino da Silva

71 anos
Olho D'água

Coité do Nóia-alagoas
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A senhora Josefa Hermenegilda da Conceição, a dona Zefa, de 77 anos, aprendeu, ainda criança, a fabricar 
peneiras, para isso, era utilizava a taboca, um tipo de madeira. “Fui vendo meus pais fazendo e fui aprendendo, 

é um ensinamento que vai passando de um para o outro até hoje”, conta. As peças eram vendidas na comunidade 
e, no processo de fabricação, a dona Zefa contava com a ajuda de suas irmãs e demais parentes. “Hoje, não 
vendo mais devido a minha idade e condições de saúde, mas esse era um trabalho importante na época do verão, 
que era quando não tinha roça”, conta. Ela diz, ainda, que nunca recebeu homenagem do poder público por 
esse trabalho, mas que, em sua comunidade, todos a conheceram por fabricar as peneiras. 

Já o senhor João J. de Oliveira, de 70 anos, conhecido como João Rogério, reside no povoado Alagoinha 
e trabalhou, durante parte de sua vida, com a construção de casas de taipa e balaios de cipó, assim como 
diversos membros de sua família. “Corta o cipó na base e vai fazendo o círculo e trançando, segurando sempre 
para não abrir”, explica ele sobre a construção de um balaio, que demora poucas horas para ser feito. 

Seu João aprendeu os dois ofícios com seu pai, mas, durante boa parte do tempo, fazia os objetos sozinho, 
contando, apenas, com alguma ajuda de conhecidos para levantar as paredes das casas de taipa, que deixaram 
de ser feitas, pois a população não procura mais esse tipo de construção. 

O cipó de coqueiro era o único material utilizado pelo senhor João Otávio da Silva, de 67 anos, para a fabricação 
de balaios. Ele conta que teve o primeiro contato com o ofício vendo as outras pessoas da comunidade 
fazerem e que, depois, costumava contar com a ajuda da família na atividade. “Cada um fazia uma parte, pois 
esse é um trabalho em etapas”, explica o morador do povoado Baxio II. Seu João fazia em média 500 peças 
por ano, que eram vendidas a R$ 7 reais cada. “Eu gostava muito desse trabalho, pois foi dele que eu tirei meu 
sustento no tempo da seca”, revela. 

Zefa
Josefa Hemenegilda da Conceição
77 anos
Olho D’água de Baixo
Coité do Nóia-alagoas

João Rogério
João J. de Oliveira
70 anos
Alagoinha
Coité do Nóia-alagoas

João
Otávio da Silva
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Baxio II

Coité do Nóia-alagoas
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A palha de Ouricuri e madeira são os principais materiais utilizados pela senhora Marili, de 65 anos, para a 
fabricação de vassouras, abanos e esteiras, objetos que ela aprendeu a fazer sozinha e que demora, em 

média, três horas para ficarem prontos. A moradora do povoado Branquinho conta que a fabricação dessas 
peças era uma forma de manter a renda no verão, quando não havia colheita na agricultura. Cada um desses 
itens custava R$ 8 reais. Dona Marili conta que esses objetos ainda são feitos pelas pessoas mais velhas da 
comunidade, porém, em menor quantidade, em virtude da dificuldade de encontrar material na natureza.

Madeira era o principal material utilizado pelo senhor Valdir Paulo de Lira, de 70 anos, para construir carros 
de boi e móveis domésticos. Para o morador do povoado Alto Santo Antônio a principal técnica para fazer 
esses objetos é a sabedoria e o trabalho duro. “Comecei ajudando o meu pai a fazer os móveis, depois passei a 
fazer sozinho, meus filhos não tiveram interesse em aprender”, conta o carpinteiro aposentado, que considerava 
esse trabalho muito importante, pois foi através dele que teve uma profissão. As peças que eram feitas por 
seu Valdir eram vendidas na comunidade por encomenda e hoje não são mais feitas por conta da chegada de 
móveis e objetos mais modernos.  

O senhor Manoel Gomes de Souza, de 85 anos, conhecido com Abdias, trabalhou durante boa parte da vida 
com a construção de santos de barro e de cimento, artefatos para os quais os principais materiais utilizados 
eram tijolos, areia, terra, madeira e cimento. Segundo o agricultor, aposentado,  morador do sítio Alagoinha, 
esse era um trabalho que demorava alguns dias para ficar pronto. “Eu fazia tudo por partes, com muito cuidado, 
para mim é uma alegria fazer esses objetos”, conta. Ele diz também que se sente muito satisfeito, por ter o 
seu trabalho reconhecido pela comunidade, embora nunca tenha recebido nenhuma homenagem do poder 
público. 

Marili
(Nome completo não identificado)
65 anos
Branquinho
Coité do Nóia-alagoas

Valdir
Paulo de Lira
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Alto Santo Antônio
Coité do Nóia-alagoas
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Manoel Gomes de Souza
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Alagoinha

Coité do Nóia-alagoas
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Adeildo
Beto de Souza
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Coringa
Coité do Nóia-alagoas
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Felizarda da Silva
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Branquinho
Coité do Nóia-alagoas

Né
MAnoel Aureliano Filho

77 anos
Boqueirão do Ivo

Coité do Nóia-alagoas

Casas de taipa eram as principais estruturas feitas pelo senhor Manoel Aureliano Filho, de 77 anos, o 
seu Né, morador do povoado Boqueirão do Ivo. O pedreiro aposentado conta que aprendeu o ofício 

trabalhando como servente de pedreiro, na cidade de São Paulo, e, depois, fabricando casas de taipa 
com o sogro. “Cada casa demorava de oito a dez dias para ficar pronta, e eu fazia para morar ou ajudava 
algum conhecido a fazer a deles, mas, hoje em dia, ninguém procura mais por essas casas”, conta. 

Couro e ferrugem eram materiais utilizados pelo senhor Adeildo Beto de Souza, de 73 anos, residente 
da sede municipal de Coité do Nóia para fazer celas de cavalo e cabeçada de couro, este último também 
um acessório também para ser usado em cavalos. O bioconstrutor aposentado conta que aprendeu a 
fabricar as peças sozinho e que leva, em média, oito dias para criar uma estrutura. Ele conta com a ajuda 
do irmão para fabricar os objetos, que são vendidos por encomenda em toda a comunidade.

Já a senhora Dijanira Filizarda da Silva, de 65 anos, moradora do povoado Branquinho sempre trabalhou 
na juventude com a construção de peneiras. Madeira tapoca, cipó e palhas de ouricuri eram os principais 
materiais utilizados pela agricultora aposentada nessa fabricação. “Primeiro, retira a tapoca, lixa, tira as 
palhas, ripa as palhas, faz o pano da peneira, depois, faz as rodas e o formato e depois faz o acabamento 
final”, explica ela sobre o processo de construção do utensílio, ofício esse aprendido ainda na juventude, 
ao observar as outras pessoas da comunidade realizando-o. Ela afirma que, devido à idade avançada e 
à saúde frágil, não consegue mais fabricar as peneiras, mas ensinou a seus filhos e eles continuam com 
o trabalho. 
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Cipó, palha de coqueiro e tapoca, um tipo de madeira, são os materiais utilizados pela senhora Vassira da 
Silva, de 66 anos, para fabricar peneiras. A moradora do povoado Baxio II conta que aprendeu a fazer as 

peças sozinha, apenas observando outras pessoas da comunidade e que contava com a ajuda de filhos, genros 
e noras na hora da fabricação. “Por ano eu fazia, de 500 a 1.000 peneiras, que era meu lucro na época do verão, 
quando não tinha lavoura”, explica a agricultora aposentada.

Já o senhor Cícero Olímpio, de 60 anos, também morador do povoado Cruzes, costumava construir balaios 
de cipó, tanto para consumo próprio quanto para venda na comunidade. “Aprendi a fazer observando outras 
pessoas, eu fazia uns 500 por ano para vender, mas hoje faço apenas meu uso”, explica o agricultor aposentado. 
Paneiras, esteiras e vassouras também eram feitos pelas pessoas idosas da comunidade, mas elas tiveram que 
pararam suas atividades devido à idade, problemas de saúde e falta de material na natureza. 

O senhor Nivaldo Rosa dos Santos, de 63 anos, mora no povoado Cruzes e também trabalha com a fabricação 
de peneiras. “Retira a tapoca, lixa, corta e assenta a peneira”, explica o agricultor aposentado sobre o processo de 
fabricação das peças, que eram feitas para serem vendidas na comunidade. “Esse trabalho é muito importante, 
principalmente porque no verão todos ganham seu sustento com a venda das peneiras”, conta. Seu Nivaldo 
diz ainda que mesas, armários e utensílios de barro também eram muito comuns no povoado Cruzes, mas 
deixaram de ser fabricados por conta da idade avançada dos moradores e da falta de interesse dos filhos em 
aprender a fabricar esses materiais. 

Vassira
Da Silva
66 anos
Baxio II
Coité do Nóia-alagoas
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Cícero Olímpio
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A construção de casas de barro é a especialidade o Senhor Sebastião Ribeiro da Silva, 63 anos, morador do 
sítio Papagaio, zona rural de Igaci. Barro, madeira e cipó são os três materiais utilizados para dar forma à 

estrutura. Para ele, a principal técnica para fazer esse trabalho é saber usar bem as mãos. “Tem alguns conhecidos 
na vizinhança que me ajudam”, conta o agricultor aposentado que considera seu trabalho importante para 
preservar a tradição de sua comunidade, embora ele ache que hoje essa prática não seja tão forte. “O número 
de lavouras diminuiu muito, e a quantidade de pessoas vivendo nessas casas também”, revela.

Já a Senhora Ilda Paixão da Silva, moradora do povoado Serra Verde, de 72 anos, costuma fabricar abanos. 
“Corto a palha verde de coqueiro, viro, corto o tamanho certo e vou traçando até fazer o abano”, compartilha ela 
sobre a fabricação do objeto, que demora 15 minutos para ficar pronto. “Faço uns 30 por ano, para consumo 
meu e da minha família, não vendo. Para mim, é um divertimento, uma distração fazer esses objetos”. Segundo 
ela, em sua comunidade, as pessoas costumavam fazer fio de tecelagem, casa de taipa, carro de boi para serem 
usados no transporte e como moradia, mas que é uma tradição que está em risco, pois as pessoas mais velhas 
estão morrendo, e as mais novas não querem continuar o trabalho.

O Senhor Benedito Tenório, o Seu Bené, de 68 anos, residente no sítio Lagoa Grande do Sertão, aprendeu com 
o pai a fabricar cabos de enchadas, machado, foice e roçadeira. “É só retirar a madeira no mato, mas tem que 
ser a madeira certa e trazer para casa para fazer o acabamento. Em um dia, eles ficam prontos”, explica seu Bené 
sobre o processo de criação. Ele diz que costumava fazer os objetos sozinho, mas que as às vezes seus filhos 
ajudavam. “Eu usava, vendia e trocava os produtos com a vizinhança. São instrumentos muito importantes para 
mim, pois era com eles que ia para a lavoura, que é de onde sempre pude criar meus filhos”, relata. 

O morador do povoado Quixabeira, o Senhor José Marques da Silva, o Seu Léu, de 82 anos, costumava fabricar 
carros de boi, cabrestos para cavalo e varas para amansar boi. Os materiais utilizados para esses objetos são 

Sebastião
Ribeiro da Silva
63 anos
Papagaio
Igaci-alagoas

Ilda
Paixão da Silva
72 anos
Serra Verde
Igaci-alagoas

cordas e madeiras. “Pros cabrestos, eu uso cordas e para amansar o boi bravo, eu fabrico uma espécie de cipó”, 
conta o aposentado, que aprendeu o ofício com o pai e que costumava fazer seus objetos sem a ajuda de 
ninguém. “Eu fazia muito para vender, mas hoje não posso mais, por conta da idade”, relata. Seu Léu diz, ainda, 
que esses mesmos objetos os quais fabricava eram feitos por outras pessoas da comunidade e eram utilizados 
principalmente para a lida no campo, mas, atualmente, a maioria dessas pessoas já morreu e não tem mais 
quem confeccione esses utensílios.
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Vassoura, abano, balaio e casa de taipa eram objetos construídos pelo senhor José Senival Alves Cavalcante, 
conhecido como Seu Senivá, morador do sítio Lagoa Funda. O agricultor aposentado utilizava cipó, 

madeira, barro e barbante em suas construções, que demoravam em média 2 horas para serem feitas. O ofício 
foi aprendido com um vizinho e logo depois ele passou a fazer todo o trabalho sozinho. Durante o ano, seu 
Senivá costumava fabricar 100 objetos para consumo próprio, mas hoje em dia deixou de fabricar as peças, por 
conta da dificuldade de encontrar a matéria-prima na natureza. 

Abano, vassoura e balaio também eram artefatos construídos pela Senhora Josefa Jerônimo da Silva, de 71 
anos, residente no povoado de Coité dos Pinhais. A agricultora aposentada conta que aprendeu o ofício 
com um tio e que costumava fazer os itens e doar para os vizinhos ou então usar para consumo próprio. 
“Quando eu precisava, eu mesma fazia para economizar dinheiro”. Dona Josefa diz, ainda, que muitas pessoas 
da comunidade costumavam fazer os objetos para utilizar como depósito de comida ou mesmo na lavoura, 
mas que ninguém hoje se interessa muito por esse tipo de construção. 

Já o morador do sítio Lagoa da Onça, o senhor José Tenório Cavalcante, de 66 anos, usa a madeira e o cipó para 
construir carros de boi, carroças, casas de taipa e balaio. O senhor José conta que aprendeu o ofício sozinho. 
“Aprendi pela necessidade quando ainda não era aposentado”. Ele conta, ainda, que demora, em média, duas 
semanas para preparar cada objeto, que é vendido por ele na comunidade onde mora e em outras cidades. 
“O valor depende do material e do objeto”, diz o aposentado que se sente reconhecido pela comunidade, mas 
afirma que nunca recebeu homenagem alguma do poder público.

“Boto os cambitos de um lado e de outro e vou tecendo até formar a esteira. Já para a casa de taipa pego os 
esteios, a madeira, as varas e construo, depois reboco com barro e cubro com telhado”, é o que explica o Senhor 
João Moura de Oliveira sobre o processo de fabricação de esteiras e casas de taipas feitos por ele. O morador 
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Jerônimo da Silva
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do sítio Jacaré aprendeu a fabricar os objetos vendo o pai e os mais velhos fazerem. “A esteira fica pronta em 
17 dias, e a casa de taipa, entre 20 e 30 dias, e aí preciso contar com a ajuda de outros membros da comunidade”, 
explica. Ele conta que quando ainda fabricava os objetos, costumava vender e trocar com os vizinhos, mas, 
hoje em dia,  esses objetos não são mais fabricados, “as pessoas não querem mais saber de fabricar esse tipo de 
coisa, só querem saber da modernidade”, justifica. 
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O Senhor José Valdomiro Oliveira, de 75 anos, conhecido como seu Zé, residente do sítio Jurubeba, tem como 
especialidade construir objetos de madeira como carros de boi, portas e carroças. “Eu usava instrumentos 

de corte e minha técnica para fabricar esses objetos, aprendi a fazer sozinho para poder me sustentar”, relata. Ele 
conta que o preço variava de acordo com o tamanho. Seu Zé revela que, antigamente, a procura era maior que 
atualmente. “Outras pessoas da comunidade também faziam carroças e carros de boi para a lida no campo, mas, 
como a procura diminuiu, muitos deixaram de fazer”, conta. 

Já abanos e vassouras são as especialidades da Senhora Edleuza André da Silva, de 65 anos, a dona Leuza, 
moradora do povoado Lagoa Grande dos Basílios. Para fabricar os objetos, ela usa palha de coqueiro e cordão. 
“Vai virando a palha e trançando até o abano ficar pronto”, explica a agricultora aposentada sobre seu processo 
de criação, o qual ela aprendeu observando outras pessoas fazerem. Os objetos não são vendidos, sendo, 
apenas, para o uso de familiares e vizinhos. “Eu comecei a fazer, porque precisava, mas não tinha como comprar”, 
revela. Dona Leuza conta, ainda, que casas de taipa e carros de boi eram tradição em sua comunidade, muitas 
pessoas faziam esse trabalho, que deixou de ser feito, pois as construções de taipa foram substituídas por casas 
de tijolos, e os carros de boi, por motos e bicicletas. 

“Pego o couro, lavo com sulfato de alumínio e depois raspo para tirar os pelos, então deixo 22 dias de molho num 
recipiente com água”, explica o Senhor José Viera Filho, de 80 anos, conhecido como Nino Curtume, sobre o 
processo de fabricação de sola de sapato e cela para cavalos. O morador do povoado Rio Novo conta que, 
para fazer os objetos, utiliza casca de angico, cal, sulfato de alumínio e couro de boi. Ele diz que a sola e a cela 
demoram, em média, 30 dias para ficarem prontos e que aprendeu o ofício com um senhor da comunidade. 
“Eu gostava muito de fazer, porque era uma arte”, conta o seu Nino Curtume, que costumava vender os objetos 
por cinco reais. 

O Senhor Pedro Terêncio, o Seu Pedinho, de 78 anos, costumava construir casas de barro em sua comunidade. 
“Minha técnica como artesão aprendi com familiares mais velhos”, conta. O agricultor aposentado revela que não 
costumava vender esse serviço e que, na maioria das vezes, apenas ajudava algum conhecido da comunidade 
a construir sua casa. “Eu tinha muito conhecimento nisso, então as pessoas me chamavam para ajudar”, diz. Para 
ele, nos dias de hoje, não existem mais tantas casas de barro, visto que as pessoas preferem casas de tijolo, 
então, a procura por esse tipo de construção acabou caindo muito. 

Palha de coqueiro e algodão são os materiais utilizados pela Senhora Margarida Vivalda da Silva, de 65 anos, 
para fabricar abano e pavio de candeeiro. “Para o pavio, tiro o algodão da roça e os caroços dele, depois amarro 
com um cordão”, explica dona Margarida sobre a criação dos objetos. Ela conta que aprendeu o ofício com a 
avó, que também costumava fazer os objetos, cuja fabricação, em média, duravam uma hora. Ela não vende os 
produtos que fabrica, são apenas para uso da família e para presentear amigos. “Eu gosto muito de fazer esses 
objetos, porque eu não precisava comprar as coisas que sabia fazer”. Ela conta que já recebeu uma homenagem 
da Associação de Agricultores Alternativos (AAGRA) e que a comunidade gosta do ofício e o reconhece.
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Balaio, casa de taipa, caçuá (cesto utilizado para transporte de objetos em animais) e  abano são os objetos 
feitos pelo Senhor Francisco Coleta dos Santos, conhecido como seu Garoto, morador do povoado Jacaré. 

O agricultor aposentado conta que usa cipó para fazer o balaio e que, para o caçuá e casa de taipa, usa 
madeira, barro, telha e palha de coqueiro. “Bota os esteios no chão, as travessas e a madeira. Coloca as varas e 
amarra com cipó depois cobre com telha e reboca com barro”, explica Seu Garoto sobre a estrutura da casa de 
taipa. Ele conta que aprendeu a fazer tudo sozinho, apenas vendo outras pessoas da comunidade fazerem. 
Ele costumava vender seus objetos para ajudar no sustento da casa. “Eu fazia uns cem durante o ano. O balaio 
demora 20 minutos para ficar pronto, o caçúa, um dia, e a casa de taipa de 15 a 20 dias”, relata, mas diz que, 
atualmente, devido à idade, nem ele nem a maioria das pessoas da comunidade conseguem mais colocar de 
pé essas construções. 

Aos 82 anos, a Senhora Maria Josefa da Silva, a dona Marinita, moradora do sítio Lagoa Funda, conta que, há 
70 anos, fabricava pavio de candeeiro e sabão para consumo próprio. ”Para o pavio, eu uso algodão, e o modo 
de fazer é simples, apenas colhe o algodão, desfia e faz uma trança. Esse objeto é importante, principalmente, 
nos dias em que falta energia”, explica dona Marinita. Ela conta ainda que muitas pessoas da sua comunidade 
costumavam fazer esses objetos, mas que, hoje, após a aposentadoria, muitos deixaram esse ofício de lado. 

Já a Senhora Maria de Lourdes da Silva, de 66 anos, fabrica abanos de palha de coqueiro. A agricultora 
aposentada explica como é feito. “Eu pego a palha, boto para secar, depois pego tiras de palha e vou trançando 
até formar o abano”. Ela conta que aprendeu a fazer observando outras pessoas de sua comunidade fazerem 
e que, hoje, não conta com o auxílio de ninguém nessa fabricação. “Demoro em média 30 minutos para fazer 
uma peça e não vendo, é só para o uso da família e, para mim, é um prazer poder fazer as coisas de que preciso”, 
relata. Dona Maria de Lourdes conta que abano, balaios e vassouras são objetos tradicionais do local onde vive, 
mas que já não são fabricados com tanta frequência, pois “as pessoas não gostam mais de coisas simples”, diz. 

Seu Garoto
Francisco Coleta dos Santos
66 anos
Jacaré
Igaci-alagoas

Marinita
Maria Josefa da Silva
82 anos
Lagoa Funda
Igaci-alagoas

“Tira as palhas, bota para secar, depois desfia ela fininho e vai tecendo com o arame até ficar pronta”, explica 
o Senhor Ataíde Barbosa da Silva sobre a construção de uma vassoura, um dos objetos fabricados por ele. 
Morador do povoado Coité dos Pinhais, o agricultor aposentado, de 72 anos, conta, ainda, que faz balaio e 
caçuá, para o transporte de carga em animais. Ele relata que aprendeu a fazer tudo sozinho e que hoje conta 
com a ajuda da esposa para tirar as palhas do coqueiro. Seu Ataíde diz que costumava vender a vassoura por 
R$ 7 reais, mas que os outros objetos eram para ser usados em casa. O aposentado diz que a comunidade 
reconhece o seu trabalho e o consideram importante, uma vez que também costumava ser a ocupação de 
outros idosos do local, mas, devido à idade avançada ou à falta de matéria-prima, deixaram o ofício de lado. 

Maria
De Lourdes da Silva

66 anos
Santiago

Igaci-alagoas

Ataíde
Barbosa da Silva

72 anos
Coité dos Pinhais

Igaci-alagoas
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Jaramataia

Pedro
De Assis Rocha

60 anos
Fé em Deus

Jaramataia-alagoas

Gilberto
Paulo dos Santos
62 anos
Sussuarana
Jaramataia-alagoas

Prefeito
Antônio dos Santos
69 anos
Fazenda Nova
Jaramataia-alagoas

Árvores, barro, machado e foice são alguns materiais utilizados pelo senhor Pedro de Assis Rocha, de 
60 anos, na construção de casas de taipa. O morador do povoado Fé em Deus, conta que aprendeu 

o ofício sozinho, quando casou e não tinha onde morar. 

“Tive que aprender a fazer minha própria casa. Ela demorou uns oito dias para ficar pronta, 
contei com a ajuda da minha esposa e de alguns vizinhos”.

Seu Pedro diz que não fazia casas para vender, mas que sempre era chamado para ajudar na construção 
e alguma casa na vizinhança. “Só cobrava a mão de obra”, conta. Hoje, essas construções não são mais 
feitas. “As casas de barro foram substituídas por casas de tijolos, pois as casas de barro trazem doenças 
transmitidas pelo barbeiro”, explica. 

O Senhor Gilberto Paulo dos Santos, de 62 anos, também trabalhou construindo casas de taipa, na 
comunidade onde mora, o povoado Sussuarana. Serrote, foice, machado, árvores e terra eram os 
materiais utilizados na fabricação das moradias. “Eu aprendi a fazer olhando outras pessoas fazerem 
e ajudando a construir algumas”, conta seu Gilberto. O agricultor aposentado explica que cada casa 
demorava oito dias para ficar pronta e que sempre contava com a ajuda dos filhos e da esposa. “Eu não 
vendia casas, fiz para morar e ajudei a levantar algumas, na vizinhança, mas, hoje, não faço mais, pois 
ninguém quer morar em casas de taipa”, conta. 

O morador do povoado Fazenda Nova, o Senhor Antônio dos Santos, conhecido como Prefeito, também 
construía casas de taipa. “Sempre observei alguns amigos fazerem e senti vontade de aprender, comecei 
a fazer e deu certo”, conta o pedreiro aposentado. Seu Antônio conta que as casas demoravam quatro 
dias para ficarem prontas e que eram feitas por ele com a ajuda da pessoa que ia morar na nela. Ele 
acredita que seu trabalho era reconhecido por toda a comunidade. “As pessoas sempre me chamavam 
para construir, e eu achava muito importante que as pessoas pudessem preservar esse saber tradicional, 
mas, com as casas de alvenaria de hoje, parei de construir”, revela seu Antônio. 
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Tonho da Né
Antônio Pedro dos Santos

65 anos
Japão

Jaramataia-alagoas

Tio Pedro
Pedro Armâncio da Paz
65 anos
Campo Alegre
Jaramataia-alagoas

Zé Otávio
José Alexandre Tavares
73 anos
Altão
Jaramataia-alagoas

Serrote, foice, machado, barro, cipó e varas são materiais utilizados pelo Senhor Antônio Pedro 
dos Santos, de 65 anos, o Tonho da Né, para construir casas de taipa. O bioconstrutor conta que 

aprendeu a fazer essas moradias vendo o pai fazer casas de palha e diz, também, que estudou como 
fazer essas estruturas. “Eu chegava a construir 12 casas por ano e ficava muito feliz com meu trabalho, 
pois dava moradia para quem não tinha”, comemora. O Seu Tonho da Né, contudo, teve que parar de 
construir essas moradias. “Eu e outros moradores da comunidade fazíamos essas casas, mas hoje em dia 
paramos, pois eles falam que casa de barro traz doenças”, conta. 

O morador do povoado Campo Alegre, o Senhor Pedro Armâncio da Paz, conhecido como tio Pedro, 
também construía casas de taipa. “Tira a madeira, faz a armação, depois encaixa, enreda e cobre 
com barro, demorava uns quinze dias para ficar pronta”, explica o bioconstrutor sobre o processo de 
fabricação da moradia. Tio Pedro conta que aprendeu o ofício com um carpinteiro do qual era servente 
e que costumava fazer todas as casas sozinho. “Por ano, eu fazia dez casas e, quando outras pessoas me 
chamavam para ajudar a construir, eu ia também, cobrando R$ 100 reais. Trabalhar com essas casas era 
meu pão de cada dia”, revela. 

Já o senhor José Alexandre Tavares, conhecido como Zé Otávio, tem 73 anos e mora no povoado Altão. 
O carpinteiro e agricultor aposentado costumava construir carros de boi e casas de taipa na comunidade 
onde vive. Madeiras como sucupira e braúna eram utilizadas na fabricação de carros de boi, já angico, 
braúna e barro era os materiais usados nas casas de taipa. Por ano, ele costumava construir 70 carros de 
boi e 80 casas de taipa, todos para venda ou troca. “Esse trabalho era muito importante para mim, pois 
ajudava a preservar a tradição do meu pai, que também era construtor”, revela. Hoje, as estruturas não 
são mais construídas. “O carro de boi foi substituído por outros meios de transporte, e as casas de taipa, 
por casas de alvenaria, então, não consigo mais trabalhar na construção deles”, afirma seu Zé Otávio. 
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Manezinho
Manoel Gonçalves da Silva
84 anos
Campo Alegre
Jaramataia-alagoas

Zé Miguel
José Miguel de Souza
62 anos
Jangada
Jaramataia-alagoas

Madeira é o principal material utilizado pelo Senhor Manoel Gonçalves da Silva, de 84 anos, conhecido 
como seu Manezinho, na confecção de mesas, tamboretes e guarda-roupas. Ele conta que aprendeu o 

ofício sozinho, devido à necessidade de trabalhar e acrescenta que só fabricava os móveis quando alguém 
encomendava. “Demorava uns dois dias para ficar pronto, e eu cobrava 100 reais na época”, revela. Para ele, 
a principal recompensa de seu trabalho era a satisfação dos clientes. “Eu adorava ver a cara de felicidade dos 
meus clientes”, conta o aposentado, ressaltando que, hoje, parou de trabalhar, pois não podia mais utilizar a 
madeira da floresta e em virtude da idade avançada. 

Já a especialidade do senhor Antônio Delmiro de Farias, o Seu Tonho, de 69 anos, é a fabricação de vassouras. 
“O primeiro passo é cortar a palha e deixar secar, depois, recortar em pedaços pequenos, depois corta o cabo, 
amarra e está pronto para usar”, explica sobre o processo de construção do objeto. O agricultor aposentado 
conta que aprendeu o ofício observando o pai e que demora, em média, dez minutos para uma vassoura ficar 
pronta. “Eu vendia a vassoura na comunidade por R$ 2 reais, mas tive que parar por conta das minhas condições 
físicas e porque proibiram a busca de materiais”, conta. Seu Tonho acha importante que esse saber seja mantido. 
“É muito importante saber esse tipo de trabalho, por isso ensinei a muitos amigos da vizinhança”. 

Morador do povoado Jangada, o senhor José Miguel de Souza, o Seu Zé Miguel, de 62 anos, constrói carroças. 
Ele conta que aprendeu por conta própria, devido à falta de emprego na região onde mora. “Cada carroça 
demora de oito a quinze dias para ficar pronta, eu conto com a ajuda do meu filho para construir o veículo”, 
conta. As carroças são vendidas por R$ 700 reais, já os consertos podem variar de R$ 150 a 200 reais. Ele 
considera seu trabalho muito importante, pois só tem ele em sua região que faz esse tipo de serviço.  

Tonho
Antônio Delmiro de Farias

69 anos
Igrejinha

Jaramataia-alagoas
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Major izidoro
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Madeiras como Craibeira e Massaranduba eram os materiais utilizados pelo senhor Benedito Lopes 
dos Santos, o seu Bezerra, de 79 anos, morador do povoado Capelinha, para construir carros de 

boi, portas, cancelas e mesas. Ele conta que aprendeu o ofício ainda criança quando fazia carrinhos de 
madeira para brincar. Seu Bezerra contava com um ajudante na fabricação das peças, mas depois de um 
tempo passou a trabalhar sozinho. “Eu vendia minhas peças e, por ano, fazia mais de 100”, revela. Hoje, 
seu Bezerra conta que não faz mais esse trabalho devido à idade avançada. 

Já o senhor Vicente Cândido da Silva, de 83 anos, conhecido como Vicente Queijeiro, costumava fabricar 
carvão para ser vendido em sua comunidade, o povoado Capelinha. “Faz um buraco, coloca os galhos e 
enterra, coloca o capim para tocar fogo”, explica seu Vicente sobre o processo de fabricação do carvão, 
no qual ele utiliza galhos, terra e capim como matéria-prima. O material levava, em média, oito dias 
para ficar pronto e era vendido por R$ 6 reais o saco, podendo, ainda, ser trocado por outro produto 
que ele precisasse. Para ele, esse trabalho era muito importante porque foi assim que ele conseguiu o 
sustento da família.

Morador do povoado Capelinha, o senhor José Francisco dos Santos, de 66 anos, o seu Zezinho, 
trabalhou, boa parte da vida, com a construção de casas de taipa e a fabricação de carvão. “Cavava os 
buracos para fazer a grade da casa, colocava madeira, traçava o barro, ia enchendo os espaços e cobria”, 
explica ele sobre a construção da estrutura da casa de taipa. As casas não eram feitas para vender, seu 
Zezinho ajudava familiares, amigos e vizinhos que precisavam construir suas moradias. 

Bezerra
Benedito Lopes dos Santos
79 anos
Capelinha
Major Izidoro-alagoas

Vicente Queijeiro
Vicente Cândido da Silva
83 anos
Capelinha
Major Izidoro-alagoas

O barro era a matéria-prima dos produtos fabricados pela senhora Maria Sônia da Silva, de 62 anos, 
moradora do povoado Nova Aparecida. A agricultora aposentada costumava fabricar panelas, potes, 
frigideiras, cuscuzeiras e brinquedos de barro. Dona Sônia aprendeu o ofício ajudando a mãe a fazer 
suas peças, que demoravam, em média, vinte minutos para ficarem prontas. 

Os objetos eram vendidos na vizinhança, o pote de barro saia por R$ 30 reais, e as panelas, por R$ 15. 
Dona Sônia se sente muito reconhecida por seu trabalho, tanto que já ganhou o primeiro lugar na 
categoria artesanato em um prêmio promovido por uma igreja no município de Olho D’Água das Flores

Zezinho
José Francisco dos Santos

66 anos
Capelinha

Major Izidoro-alagoas

Maria
Sônia da Silva

62 anos
Nova Aparecida

Major Izidoro-alagoas
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Manoel Traira
Manoel Gomes da Silva

66 anos
São Marcos

Major Izidoro-alagoas

Cíço Genaro
Cícero genário da Silva
82 anos
Capelinha
Major Izidoro-alagoas

Manoel
Teotônio da Silva
86 anos
Nova Aparecida
Major Izidoro-alagoas

Gilberto
Do Nascimento

60 anos
Riachão dos Alexandres

Major Izidoro-alagoas

Zé do Lipe
José Farias da Silva
80 anos
São MArcos
Major Izidoro-alagoas

Tábuas, caibros, pregos, serrotes, martelos e madeira eram os materiais utilizados pelo Senhor Manoel Gomes da 
Silva, de 66 anos, para a fabricação de viveiros, tarrafas e canoas. “Para fazer um viveiro é simples, é só bater os pregos 

nas ripas e fazer uma caixa”, explica o morador do povoado São Marcos sobre a fabricação de uma de suas peças. Ele 
conta que aprendeu sozinho a trabalhar com a madeira, apenas olhando as peças que já estavam feitas e que contava 
com a ajuda da esposa durante as construções. “Eu fazia conforme a necessidade, nas tarrafas, eu cobrava de R$ 30 a 
80 reais. Esse trabalho era muito importante para mim, pois junto da agricultura era meu modo de sobrevivência”, conta. 

Madeira também era o material utilizado pelo senhor Cícero Genário da Silva, o seu Ciço Genaro, de 82 anos, para 
a construção de mesas, camas, cancelas, cadeiras, carros de boi e tamborete. “A mesa, eu serrava, passava na serra 
plana, fazia os pés, o lastro, às vezes as gavetas e pregava”, explica Seu Ciço Genaro. O morador do povoado Capelinha 
conta que aprendeu o ofício com o pai e que demora em média um dia para fazer cada uma dessas peças, que eram 
vendidas em toda a comunidade ou era trocada por algum produto ou alimento que ele estivesse necessitando no 
momento. Seu Ciço Genaro diz que a idade avançada não o impediu de continuar o trabalho que ainda é feito, porém, 
em menor quantidade, por ele e pelos filhos.

O senhor Manoel Antônio da Silva, de 86 anos, mora no povoado Nova Aparecida e trabalhou durante boa parte de 
sua juventude com a construção de casas de taipa, carros de boi, cobertas para casas, cancelas e currais, para isso ele 
utilizava a madeira como matéria-prima. Ele conta que aprendeu a fazer os objetos com o pai que era carpinteiro e 
que em média construía 10 carros de boi, 25 cancelas e 20 casas de taipa por ano. Para ele, esse trabalho era muito 
valioso. “Foi ele que me deu condições de chegar onde estou e deu o pão de cada dia para mim e para meus filhos”, conta. 

“Passa a madeira na serra plana, recorta, dá o acabamento e bota os ferros”, é o que explica o senhor Gilberto do 
Nascimento, de 60 anos sobre a fabricação de carros de boi e cangas, objeto utilizado para aproveitar a capacidade 
física dos bois para realização do trabalho de campo, como arar e puxar carroças. O morador do povoado Riachão dos 
Alexandres conta que aprendeu a fazer os objetos com a ajuda de Deus e que o carro de boi demora cinco dias para 
ficar pronto, enquanto que a canga leva três. “A canga custava R$ 150 reais e os carros de boi, R$ 1.300 reais”, explica o 
agricultor aposentado. 

Conhecido como Zé do Lipe, o senhor José Farias da Silva, de 80 anos, morador do povoado São Marcos, trabalhou 
durante boa parte da vida com a fabricação de tarrafas, canoas, cachos e redes, para isso, ele utilizava materiais como, 
madeira, rede, linha de náilon e chumbo. “Cada estrutura demorava de três a cinco dias para ficarem prontas, só a rede 
que demora mais, de 15 a 20 dias dependendo do tamanho”, explica ele sobre o tempo que leva cada estrutura para 
ficar pronta. O agricultor aposentado conta que fazia em média 120 peças por ano e a canoa saía por R$ 1.000 reais, a 
rede por R$ 150 reais e a tarrafa por R$ 300 reais. Esses objetos ainda são feitos pela comunidade, porém, em menor 
quantidade.
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Com 52 anos de profissão, o Senhor José Júlio da Silva, conhecido como Zé Preto, de 68 anos, 
ainda fabrica carros de boi e cancelas, na comunidade onde vive o sítio São José. O carpinteiro 

e aposentado conta que pregos, vergalhões, parafusos e madeira do Pará são os principais materiais 
utilizados por ele em suas construções, que são feitas sem a ajuda de ninguém. “Faço esses objetos por 
encomenda. Com o material do dono sai por R$ 700 reais, e se for com tudo meu fica por R$ 1.500 reais”, 
conta seu Zé Preto. Muitas pessoas da comunidade também faziam esse serviço, mas muitas deixaram 
devido à idade avançada. 

O morador do povoado Tanquinhos, o Senhor Antônio Pereira da Silva, de 72 anos, costumava usar 
madeira, fogo e capim para a fabricação de carvão. Ele conta que aprendeu a fabricar esse material 
vendo outras pessoas da comunidade fazerem e que, ao longo da vida, sempre contou com a ajuda dos 
filhos para a fabricação do produto, que era vendido a R$ 11 reais o saco.  Seu Antônio diz que se sente 
muito reconhecido em sua comunidade, pois só ele fabricava o produto em sua região. 

Carroça de burro e bancos de madeira eram as principais estruturas fabricadas pelo senhor Pedro 
Marculino da Silva, conhecido como Senhor Pedrinho, de 74 anos. O morador do povoado São 
Marcos conta que utilizava madeira comprada em depósito para dar forma às suas construções. Essas 
construções são uma tradição na minha família, aprendi com meus avós e trabalhei muito tempo com 
meu pai. “Gostava muito dessa profissão, era uma diversão para mim”, conta seu Zé Pedrinho. Segundo 
o agricultor aposentado, cada peça demorava oito dias para ficar pronta, e os preços variavam de R$ 
800 a 1000 reais.  

Zé PRETO
JOSÉ JÚLIO DA SILVA
68 anos
SÃO JOSÉ
Major Izidoro-alagoas

ANTÔNIO AGOSTINHO
ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA
72 anos
Tanquinhos
Major Izidoro-alagoas

Também morador do povoado São Marcos, o senhor José Soares Filho, o seu Zé Miguel, de 77 anos, 
utilizava a madeira como matéria-prima para a fabricação de suas peças, colheres de pau e pilão, que 
eram vendidas na comunidade. “Aprendi vendo outras pessoas fazerem, então fui tentando fazer e deu 
certo. Faço de quatro a seis colheres por dia.  Já o pilão demora de dois a três dias”, explica seu Zé Miguel 
sobre o processo de fabricação. 

Os preços dos produtos vendidos variavam de R$ 2 a 5 reais, mas, se ele soubesse que alguma mulher 
precisava de colher de pau para fazer mingau para as crianças e não tinha dinheiro para pagar, ele não 
cobrava. Seu José destaca ainda que com a chegada de máquinas e objetos modernos, a população foi  
deixando de procurá-los. 

Pedrinho
Pedro Marculino da Silva

74 anos
São Marcos

Major Izidoro-alagoas

Zé Miguel
José Soares Filho

77 anos
São Marcos

Major Izidoro-alagoas
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Madeira e fornica eram os principais materiais utilizados pelo senhor José Inácio da Silva, de 81 anos, 
o seu Zé Servilho, para construir guarda-roupas, mesas, camas e sofás. O morador do povoado 

Capelinha, conta que aprendeu o ofício com o pai. As peças eram feitas por encomenda e vendidas 
na comunidade. O preço variava de acordo com o tamanho e a peça a ser feita. “Para mim, era muito 
gratificante fazer esse trabalho, porque era feito com amor”, conta. Seu Zé Servilho, lembrando que muitas 
pessoas da comunidade costumavam fazer móveis de madeira, mas que, devido à idade avançada e a 
preferência das pessoas por móveis comprados em lojas, esse trabalho deixou de ser feito. 

Já palha de coqueiro e olho de coqueiro seco eram os materiais utilizados pela Senhora Josefa Emília da 
Silva, de 70 anos, a dona Zezinha, para a fabricação de vassouras, ofício que ela aprendeu com a mãe. 
Dona Josefa conta que todas as peças eram feitas para serem vendidas na comunidade, cada vassoura 
era R$ 2,50. Outros objetos de palha como esteiras e abanos também eram feitos pelos mais idosos 
da comunidade, mas que, com a idade avançada de alguns e o falecimento de outros, deixaram de ser 
feitos.

O Senhor Jorge da Paz Silva, de 69 anos, trabalhou durante parte de sua vida com a fabricação de tijolos. 
Enxada, água, barro e madeira para queimar eram os principais materiais utilizados para dar forma a 
essas estruturas. Seu Jorge conta que uma carreira de tijolos demora oito dias para ficar pronta e o 
milheiro era vendido por R$ 100 reais. Ele relata ainda que casas de taipa eram construções comuns na 
vizinhança, mas que deixaram de ser feitas por conta da idade avançada dos moradores.

Zé Servilho
José Inácio da Silva
81 anos
Capelinha
Major Izidoro-alagoas

Zezinha
Josefa Emília da Silva
70 anos
Garganta
Major Izidoro-alagoas

Durante boa parte de sua juventude, o morador do povoado Paraíso de Cima, o Senhor José Santana 
da Silva, o Seu No do Gado, de 83 anos trabalhou com a construção de casas de taipa, cercas e carros 
de boi. Esteio, vara, arame, prego e madeira eram os principais materiais utilizados pelo agricultor 
aposentado na fabricação dos objetos. 

Ele conta que aprendeu o ofício com pai e que cada estrutura de uma casa de taipa demorava oito 
dias para ficar pronta, já o carro de boi levava oito dias. Seu José não fabricava os objetos para vender, 
apenas ajudava quem precisasse construir e cobrava diárias por isso. Hoje, ele não faz mais esse tipo de 
estrutura, tanto por não apresentar boas condições de saúde, quanto pela preferência das pessoas por 
casas de tijolos e veículos motorizados.

José
Santana da Silva

83 anos
Paraíso de cima

Major Izidoro-alagoas

Goro
Jorge da Paz SIlva

69 anos
Cachoeira das Neves

Major Izidoro-alagoas
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Audálio
Manoel Marques
67 anos
Capelinha
Major Izidoro-alagoas

José
Ferreira da Silva

66 anos
Puxinanã

Major Izidoro-alagoas

Dandú
Maria da Conceição Silva Leite

74 anos
Puxinanã

Major Izidoro-alagoas

Natalício
Teotônio da Silva
66 anos
Nova Aparecida
Major Izidoro-alagoas

Madeira é o principal material utilizado pelo senhor José Ferreira da Silva, de 66 anos, para construção 
de carros de boi, cancelas e tamboretes. O morador do sítio Puxinaná conta que aprendeu com 

o pai a trabalhar com madeira e que todos os objetos que costumava fazer, geralmente sozinho, eram 
vendidos na comunidade. O tamborete saia por R$ 40 reais e a cancela de um metro por R$ 150 reais. 
“Era da fabricação desses objetos que eu tirava meu sustento, mas hoje em dia ninguém faz mais por aqui, 
pois todos já estão com idade avançada”, conta. 

Já o morador do povoado Capelinha, o senhor Audálio Manoel Marques, de 67 anos, trabalhou com a 
construção de tijolos. “Cava o barro, usa a enxada para traçar, usa o galão de água para molhar o barro, 
bate o barro e depois de batido, queima”, explica seu Audálio sobre o processo de fabricação de tijolos, 
que demoram em média 30 dias para ficarem prontos. O material era vendido na comunidade onde ele 
mora por R$ 100 reais o milheiro. Carvão e casas de taipa também eram tradicionalmente fabricados 
no povoado, mas devido à baixa procura por esse material e a idade avançada dos que fabricavam, 
deixaram de ser feitos. 

A senhora Maria da Conceição Silva Leite, a dona Dendú, de 74 anos, era conhecida no local onde mora, 
o povoado Puxinaná, por fabricar vassouras de palha de coqueiro. “Pega a palha, corta, despinica, sova, 
bota para secar, junta os moinhos e costura”, conta ela sobre como costuma dar forma às vassouras, que 
ficam prontas em uma hora. Dona Dendú aprendeu a fazer os objetos com a mãe e às vezes contava 
com a ajuda das filhas tanto para a fabricação quanto para a venda do produto, que saia a R$ 0,50 a 
vassoura grossa e a fina por R$ 1 real. 

Cobertas de casas e currais eram estruturas feitas pelo senhor Natalício Teotônio da Silva, de 66 
anos, morador do povoado Nova Aparecida. O agricultor aposentado conta que linhas, caibros, ripas, 
madeiras, telhas, parafusos e pregos eram os principais materiais utilizados por ele em suas construções. 
Seu Natalício não vendia as estruturas que fazia, apenas prestava o serviço e recebia por ele. Segundo 
seu Natalício, hoje ver casas de taipa e carros de boi no povoado é mais raro, pois esses objetos foram 
substituídos por casas de alvenaria e carros de reboque e tratores. 
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Minador do Negrão Olho D’água Grande
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Pedro Lalá
Pedro Ferreira da Silva
65 anos
Jiquiri
Minador do Negrão-alagoas

Cristóvão
Vieira Barros da Silva
61 anos
Cidade Sede
Minador do Negrão-alagoas

Carros de boi, carroças e congas também são a especialidade do Senhor Pedro Ferreira da Silva, de 65 anos, 
conhecido como Pedro Lalá, morador do povoado Jiquiri. O agricultor aposentado conta que aprendeu o 
ofício com um primo e que cada uma dessas estruturas demorava três dias e meio para ficarem prontas. “Eu 
contava com a ajuda dos meus três filhos para fazer os carros e, hoje, eles estão exercendo a profissão”, revela. 
Cada estrutura dessas era vendida por R$ 1.200 reais para agricultores e fazendeiros da comunidade, que as 
utilizavam no trabalho com o campo. “Eu era reconhecido, não só pela comunidade, mas por alguns fazendeiros 
da cidade, pois já fiz objetos para eles, mas tive que parar por causa da minha idade”, conta. 

Já o senhor Cristóvão Vieira Barros dos Santos, de 61 anos, reside na sede municipal de Minador do Negrão e 
costumava fabricar cedros de carroça, que são os bancos utilizados no veículo. “Só de olhar outras pessoas eu 
aprendi a fazer”, conta o aposentado. Ele revela que ter esse conhecimento é muito importante para ele, pois 
foi com o dinheiro da fabricação dessas peças que ele criou os filhos. 

“Eu também me sinto reconhecido pela comunidade, pois todos me procuram, quando precisam 
consertar ou fazer carroças, mas esse trabalho diminuiu muito aqui na região, com a chegada dos 
tratores no campo”.

O morador do povoado Jiquiri, o Senhor Moisés Lourenço da Silva, de 72 anos, durante boa parte da vida, 
trabalhou construindo carros de boi. O principal material utilizado nessa estrutura é a madeira. “Serrava a 
madeira, passava a plana, furava com escopo e começava a montar”, explica Seu Moisés sobre o processo de 
construção. Ele conta que aprendeu a fazer carros de boi com um tio, esclarecendo que cada veículo demorava 
duas semanas para ficar pronto. “Eu fazia uns dez carros por ano e vendia cada um por R$ 500 reais”, revela, mas  
hoje já não vê necessidade de continuar esse trabalho, devido às modernas máquinas que chegaram para a 
agricultura. 

Moisés
Lourenço da Silva

72 anos
Jiquiri

Minador do Negrão-alagoas
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Panelas e potes de barro são objetos construídos pela Senhora Altamira Soares, de 77 anos, moradora 
do sítio Lagoa do Capim. Para a fabricação das peças, ela usa cacos de barro e palheta de madeira. 

“Molha o barro, pisa na pedra e amassa na mão e vai modelando o pote”, explica Dona Altamira sobre o 
processo de fabricação, que ela aprendeu observando a mãe fazer. As panelas e potes feitos por 
ela eram vendidos na feira da comunidade e sua fabricação era muito importante, pois 
era com a venda dos produtos que ela tirava o sustento da casa, mas a artesã revela 
que, há 10 anos, não fabrica mais os itens, devido à idade avançada. 

A Senhora Genezia Sabino da Silva, a Dona Neza, de 76 anos, também 
costumava fabricar panelas e potes de barro como forma de sustento da 
casa. “Aprendi a fazer os objetos com minha cunhada e usava materiais 
como barro, água, palhetas de madeira e cacos. Demorava umas 3 horas 
para cada objeto ficar pronto, eu fazia, em média, 400 por ano”, explica a 
aposentada. Ela conta que, há sete anos, não fabrica mais as peças, em 
virtude da idade, mas que elas foram muito importantes na sua vida, uma 
vez que foi com a venda desses objetos que criou os 15 filhos. 

Já o Senhor Josino Alfredo, de 60 anos, morador do sítio Jiquiri, costumava 
construir carros de boi. “Risca a madeira, fura, vai juntando as partes até fazer 
o carro”, explica ele sobre a construção da estrutura, que aprendeu, apenas, 
olhando o pai fazer. De acordo com Seu Josino, a estrutura demorava de seis a oito 
dias para ficar pronta e era vendida por R$ 2.000 reais para agricultores que utilizavam 

Altamira
Soares
77 anos
Lagoa do Capim
Minador do Negrão-alagoas

Dona Neza
Genezia Sabino da Silva
76 anos
Cidade Sede
Minador do Negrão-alagoas

o veículo para a lida no campo. Segundo ele, na região onde vive só ele, o pai, o avô e o bisavô tinham 
a tradição de construir carros de boi, mas que, com a chegada dos tratores para arar as terras, ninguém 
mais procurou pelo veículo artesanal. 

Mobiliário de madeira, como mesa, cama e guarda-roupas eram os objetos feitos pelo Senhor 
Moisés Manoel da Silva, de 63 anos, conhecido como Moisés Mariquinha, morador do 

sítio Serra do Raimundo. 

“Primeiro eu construía as latarias, as estruturas e as gavetas. Os guarda-roupas 
ficavam prontos em um dia, já as mesas em seis horas”, explica o aposentado. 

Seu Moisés Mariquinha conta que aprendeu a fazer os móveis vendo outras 
pessoas fazerem e que sempre contava com a ajuda de seu irmão na 
fabricação das peças. 

“Eu vendia e também trocava por outros móveis. Esse trabalho foi a melhor 
coisa que aprendi até hoje, pois era um dom e era meu ganha pão”, revela. 
Ele conta, ainda, que hoje não fabrica mais os móveis de madeira, devido 

à idade. 

Josino
Alfredo
60 anos

Jiquiri
Minador do Negrão-alagoas

Moisés Mariquinha
Manoel da Silva

63 anos
Serra do Raimundo

Minador do Negrão-alagoas
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Olho D’água Grande

Mané
Manoel Altimo da Silva

64 anos
Oiteiro Alto

Olho D’água Grande-alagoas 

José
Alexandre dos Santos
67 anos
Cidade Sede
Olho D’água Grande-alagoas 

Assis
Francisco Borges

65 anos
Poço Comprido

Olho D’água Grande-alagoas 

Otávio
MAtias
75 anos
Ponta da Serra
Olho D’água Grande-alagoas 

Madeira, barro, cipó e dobradiças são os materiais utilizados pelo senhor Manoel Altimo da Silva, de 64 
anos, o seu Mané, na construção de casas de taipa. O agricultor aposentado, residente do povoado Oiteiro 

Alto, conta que aprendeu o ofício com os avós, que costumavam construir esse tipo de casa para morar. 

“Eu buscava madeira, colocava no local que fosse construir, cavava os esteios, encimentava e 
arrumava o cipó de cesto para amarrar as varas. Depois juntava muita gente para bater o barro 
com água e começar a construir a casa, quanto mais gente mais rápido acabava”, explica seu Mané 
sobre o processo de construção. 

Ele conta que casas de taipa eram muito comuns em sua comunidade, mas que, hoje, com a chegada da 
tecnologia e das máquinas, não há mais essa tradição. 

O senhor José Alexandre dos Santos, de 67 anos, morador da sede municipal de Olho D’Água Grande também 
costumava construir casas de taipa. Ele conta que aprendeu a atividade com o pai e que, em uma semana, 
consegue levantar uma estrutura desse tipo, bastando ter a madeira e o barro, fundamentais na construção. 
De acordo com o agricultor aposentado, as casas que ele fazia não eram para vender. “Eu trabalhava mais na 
roça, por isso fazia para morar, mas, às vezes, trocava com alguém para poder morar em outro canto”, conta seu 
José, que acredita que essas casas eram uma boa solução para quem não tinha onde morar.

“Eu vi os outros fazendo, aí peguei e fiz também, qualquer um que quiser faz”, é o que conta o senhor Francisco 
Borges, de 65 anos, morador do povoado Poço Comprido, sobre a construção de casas de taipa. Ele diz que uma 
casinha pequena demora quinze dias para ficar pronta e que costumava contar com a ajuda de conhecidos 
e pessoas da família na construção dessas moradias. Seu Francisco revela que várias pessoas da comunidade 
também faziam esse trabalho, mas que, hoje, é raro por conta da chegada das casas de alvenaria. 

Já o senhor Otávio Matias, de 75 anos, aprendeu a levantar a estrutura de uma casa de taipa com um mestre de 
obras conhecido. “Comprava a madeira, trazia para casa, levantava a estrutura e chamava o pessoal para terminar 
a construção”, explica. Outros idosos de sua comunidade, o povoado Ponta da Serra, também costumavam 
construir casas de taipa e carros de boi, mas a maioria não se dedica mais às atividades, devido à idade. “A 
maioria do pessoal já morreu, e ninguém nunca passou essa tradição”, lamenta seu Otávio.
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Gelso
Acácio

71 anos
Olho D’água Pequeno

Olho D’água Grande-alagoas 

Zé Chiquinho
José Francisco da Silva
86 anos
Camarão
Olho D’água Grande-alagoas 

Nequito
Borges da Silva
67 anos
Ponta da Serra
Olho D’água Grande-alagoas 

Durante boa parte de sua vida, o carpinteiro e agricultor aposentado, Gelso Acácio, de 71 anos, 
trabalhou com a fabricação de carros de boi e casas de taipa. O morador do povoado Olho D’Água 

Pequeno conta que aprendeu o ofício por conta própria observando os carpinteiros mais velhos. 
“Quando eu fazia casas, era com ajuda dos donos das construções, quando era casa de algum parente, aí 
eram os parentes que ajudavam”, explica seu Gelso. Para ele, esse trabalho era importante porque era 
disso que ele criava sua família, mas que, hoje, devido à chegada de construções modernas, as casas de 
taipa não são mais comuns no local. 

O morador do sítio Camarão, o senhor José Francisco da Silva, conhecido como seu Zé Chiquinho, 
tem 86 anos e, durante toda a juventude, construiu casas de taipa junto com sua família. Ele conta 
que aprendeu o ofício com o pai e que, na hora de construir as moradias, contava com a ajuda da 
comunidade. “As casas ficavam prontas de um a quatro meses, depende de quanta gente tinha para 
ajudar”, conta o agricultor aposentado. Para ele, a fabricação de casas era um negócio. “Se a pessoa não 
fosse morar ali, achava um bom negócio, vendia e comprava em outro canto”, conta. Esse trabalho era 
importante para ele, pois existiam poucas profissões na época e, para morar, só existiam as casas de 
taipa como opção.

Casas de taipa e de alvenaria também eram a especialidade do senhor Nequito Borges da Silva, de 67 
anos, morador do povoado Ponta da Serra. “Eu cortava a madeira, preparava, colocava em pé, amarrava, 
depois mexia o barro e colocava na parede no lugar do tijolo”, explica seu Nequito sobre o processo de 
construção. Ele conta que aprendeu o ofício com o pai e os avós. “É um saber transmitido de geração em 
geração”, diz. As casas não eram vendidas, geralmente eram construídas para membros da família ou 
amigos. Seu Nequito diz que se sente reconhecido pela comunidade, por ter trabalhado na profissão 
por muitos anos, mas, para ele, a mudança para casas de alvenaria e carros motorizados deixaram de 
lado objetos tradicionais.
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Cavava os buracos para colocar os esteios, suspender as linhas, depois os caibros, os enchimentos, pregos 
e depois varava e tapava. O piso era de barro, colocava água e saía pisando”, explica o senhor Arlindo 

Rocha, de 81 anos, sobre a construção de uma casa de taipa. O morador do povoado Marabá conta que 
aprendeu o ofício observando as outras pessoas fazendo, afirma, ainda, que demora cerca de 20 dias 
para a estrutura ficar pronta. “Eu sempre fiz minha casa sozinho para morar, nunca vendi. Já tive quatro 
casas de palha na vida”, revela. Segundo ele, as casas eram muitos úteis, tanto para morar quanto para 
guardar utensílios e alimentos quando agricultores iam para campo, mas que, hoje, com a chegada das 
casas de tijolo não se constroem mais esse tipo de moradia. 

Barro, madeira e cipó também eram os materiais que o senhor José Nicolau dos Santos, de 82 anos, 
utilizava na construção de casas de taipa na comunidade onde vive, o povoado Poço Comprido. O 
agricultor aposentado conta que aprendeu o ofício com mestres de obras com os quais trabalhou na 
juventude. “Eu construí sozinho minha própria casa e ajudei a fazer muitas outras”, conta. Ele revela que 
casas de taipa e carros de boi ainda são utilizados pela vizinhança, mas em número muito menor do 
que antes, devido à chegada das casas de alvenaria e de motos e bicicletas, que ajudam no transporte 
para o campo.

A agricultora aposentada, Carmelita dos Santos Silva, de 60 anos, moradora do povoado Barra Dantas 
também fazia casas de taipa. Madeira, cipó, caibro, varas, barro e água eram os principais materiais 
utilizados nessa construção. “Aprendi desde cedo com meu pai, a gente morava numa casa de taipa”, 
conta. Na opinião de D. Carmelita, esse conhecimento é muito importante, pois representou, para ela, 
seu primeiro trabalho.

Arlindo
Rocha
81 anos
Marabá
Olho D’água Grande-alagoas 

”

Agapito
José Nicolau dos Santos
82 anos
Poço Comprido
Olho D’água Grande-alagoas 

 “Foi o primeiro serviço que aprendi na minha vida junto com minha família”, revela. Dona Carmelita, 
porém, destaca que os tempos são outros. 

“Esse trabalho deixou de ser feito, porque os homens começaram a sair e ir para outros 
locais em busca de trabalho e, com o dinheiro que ganhavam, já podiam conseguir casas 
de tijolos”.

Com o conhecimento herdado de um tio, o senhor José Cláudio Santos, de 60 anos, aprendeu a fazer 
casas de taipa. Residente do sítio Camarão, o agricultor aposentado conta que cada construção dessa 
demora três semanas para ficar pronta e que costuma contar com a ajuda de familiares e vizinhos. “Era 
nosso único meio de morar na época, então a gente tinha que construir juntos”, conta. Seu José fala que 
seu conhecimento foi aprimorado ao longo do tempo e que também trabalha na construção de casas 
de alvenaria, tipo de construção que hoje representa a maior parte das casas daquela comunidade. 

Carmelita
Dos Santos da Silva

60 anos
Barra Dantas

Olho D’água Grande-alagoas 

José
Cláudio Santos

60 anos
Poço Comprido

Olho D’água Grande-alagoas 
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João Branco
João Florêncio da Silva
60 anos
Serra da Mandioca
Palmeira dos Índios-alagoas 

Antônio
Mendes da Silva
72 anos
Serra da Mandioca
Palmeira dos Índios-alagoas 

Fogão a lenha e engenho de cana são as especialidades desse outro morador da Serra da Mandioca, o 
Senhor Antônio Mendes da Silva, de 72 anos. Para a construção do engenho de cana, ele usa madeira 

e garrafa plástica, já, para o fogão de lenha, ele usa cimento, tijolo, madeira e telhas. “Aprendi a fazer tudo 
isso quando era pequeno, reinando nas coisas”, conta o pedreiro e eletricista aposentado.  Ele alega que não 
vende nem troca seus produtos, porque são feitos, apenas, para o uso doméstico. “Eu e meu pai fazíamos esses 
produtos antigamente, mas paramos, pois muitos materiais ficaram difíceis de encontrar, e as pessoas pararam 
de procurar”, revela. 

Já outro morador do povoado Serra da Mandioca, o senhor João Florêncio da Silva, de 60 anos, conhecido 
como João Branco, também fabricava vassouras, além de balaios de palha e fogão de barro. Para a vassoura, ele 
utilizava palha de coqueiro, barbante de nylon e cabo de madeira; para o fogão de barro, ele usava madeira, 
uma coberta de tijolos e fazia o acabamento com cimento; e, para o balaio, cipó colhido no mato. Seu João 
Branco explica como construía o fogão de barro:

“Primeiro, levanta a base dele, em cima vem madeira, escolhe a madeira que quiser, mas é melhor 
que não seja torta, em cima, vem uma camada de tijolo, depois, é feito o acabamento com cimento, 
areia e açúcar. O açúcar serve para ele não quebrar”, explica. Ele conta que aprendeu o ofício 
vendo a mãe fazer e que todos os artefatos são para uso próprio. 

O senhor Luiz Otávio de Farias, morador do povoado Serra da Mandioca, zona rural de Palmeira dos Índios, 
fabricava cabo de faca com bainha, vassoura, banco de madeira e carroça para vender. A faca era vendida por 
R$ 40 reais, e as vassouras por R$ 10. “Para fazer bainha, eu cortava o couro com a faca e para a vassoura eu 
busco o cabo no mato, corto as palhas, junto e amarro”, explica o agricultor aposentado sobre o processo de 
fabricação dos objetos, que ele aprendeu a fazer sozinho. “Cabo de faca e bainha faço em 20 minutos, já o banco 
eu demorava um dia”, conta o seu Luís sobre o tempo que demorava na fabricação de cada item.  Ele conta, 
ainda, que a falta de material, e a falta de procura por parte das pessoas, além da idade avançada o fizeram 
parar de fabricar os objetos. 

Luís
Otávio de Farias

79 anos
Serra da Mandioca

Palmeira dos Índios-alagoas 
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Nete
Luzinete Olindrina dos Santos
61 anos
Serra da Mandioca
Palmeira dos Índios-alagoas 

Chicão
Francisco Januário dos Santos
70 anos
Aldeia Coité (Serra do Candará)
Palmeira dos Índios-alagoas 

A Senhora Áurea Nunes de Farias, de 77 anos, residente do povoado Serra da Mandioca, fabricava diversos 
objetos que usavam como matéria-prima a palha, como cestos, balaio, vassouras e esteiras. “Para fazer 

o balaio, tiro a palha do milho seco, pego uma agulha com um pedaço de arame e vou furando as palhinhas e 
amarrando. Já para fazer o cesto, eu uso cipó”, explica Dona Áurea sobre as técnicas utilizadas na fabricação dos 
produtos, que ela aprendeu observando um objeto trazido da cidade de São Paulo pelo filho. “Meu filho viajou 
e trouxe um balaio feito, e eu, olhando como era, comecei a fazer em casa e aprendi”, revela. Ela conta, ainda, que 
demorava dois dias para fazer o artefato “Eu gostava muito de fazer esses produtos, eu valorizo o meu trabalho 
e faço de boa vontade”, conta a aposentada, que vendia cestos e esteiras por R$ 5 reais em sua comunidade. 

Produtos de palha também eram a especialidade da senhora Luzinete Olindrina dos Santos, a dona Nete, 
também moradora da Serra da Mandioca. A agricultora aposentada fabricava abanos e cestos utilizando palhas 
de coqueiro e de milho. “Para o cesto de palha de milho, é preciso tirar a palha, secar, abrir as tirinhas, colocar 
em uma agulha de pau e ficar enrolando até ficar pronto”, explica ela sobre o processo de construção do cesto. 
Dona Nete aprendeu as técnicas com a mãe e fabricava todos esses materiais, apenas, para uso doméstico, mas 
hoje quase não os faz, por falta de matéria-prima. 

Já o senhor Francisco Januário dos Santos, o Seu Chicão, morador do povoado Aldeia do Coité, fazia pequenas 
casas de farinha, em tamanho menor, com forno de barro. Ele conta que, para a fabricação das casas, reutilizava 
alguns materiais que sobravam das construções, como tijolo, telha, madeira e barro. “Bate para nivelar o chão, 
depois vai levantando as paredes”, explica seu Chicão sobre o processo de construção. O ofício foi aprendido 
com o pai e, atualmente, ele conta com a ajuda de filhos e netos. “Para mim, esse trabalho é importante, pois 
ganho mais no sentido financeiro, sou melhor remunerado que no campo”, revela. Seu Chicão é reconhecido 
pelos índios Xucuru Kariri como uma pessoa de referência na construção desses fornos.

Áurea
Nunes de Farias

77 anos
Serra da Mandioca

Palmeira dos Índios-alagoas 
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Zé Preto
José F. dos Santos

63 anos
Salobro

São Sebastião-alagoas

SÃO SEBASTIÃO

Josefa
Maria dos Santos
64 anos
Salobro
São Sebastião-alagoas

Nusa do Tero
Maria R. da Conceição Santos

73 anos
Gado Bravo do Meio

São Sebastião-alagoas

Antônio Filinto
Antônio Alves do Espirito Santo
72 anos
Gado Bravo do Meio
São Sebastião-alagoas
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Madeira e barro eram os materiais utilizados para a construção de casas de taipa pelo senhor José Ferreira 
dos Santos Filho, de 63 anos, o Zé Preto, residente do povoado Salobro. O agricultor aposentado conta 

que aprendeu o ofício com o pai e que, depois, passou a contar com a ajuda dos amigos e da família para 
levantar as paredes das casas, que não eram feitas para a venda, mas sim para moradia. Ele conta que tanto ele 
quanto outros membros da comunidade fabricavam as casa de taipa, mas depois que a população melhorou 
a situação financeira não procurou mais por esse tipo de construção. 

Barro também era a matéria-prima para a construção de objetos como potes, panelas, pratos e cuscuzeiras 
pela senhora Josefa Maria dos Santos, de 64 anos, moradora do povoado Salobro. O ofício foi aprendido 
com as mulheres da família, e as peças eram feitas para serem vendidas durante o verão. Outras pessoas da 
comunidade também fabricavam esses utensílios para vender, mas devido à idade avançada, tiveram que 
deixar esse trabalho de lado. 

A senhora Maria Rosa da Conceição Santos, de 73 anos, residente no povoado Gado Bravo também costumava 
fabricar panelas de barro, atividade que ela aprendeu com a avó. “Não demoravam para ficar prontas, fazia na 
metade de um dia e ficava pronto no outro”, explica. Para dona Maria Rosa, esse trabalho era muito importante, 
pois, como não havia muitas oportunidades de trabalho na juventude, essa era uma forma de sobreviver. 

O também morador do povoado Gado Bravo, o senhor Antônio Alves do Espírito Santo, conhecido como 
Antônio Filinto, de 72 anos, trabalhou boa parte de sua vida com a construção de balaios, vassouras e abanos. 
O agricultor e pedreiro aposentado diz que aprendeu o ofício sozinho e que, poucas vezes, fez os objetos para 
vender, era mais para uso doméstico. “Na vassoura, gasto uma hora e, no balaio, de duas a três horas”, conta. 
Ele acredita que seu trabalho é importante, mas nunca recebeu nenhum reconhecimento da comunidade ou 
do poder público. 
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Morador do povoado Estrada Nova, o senhor Alfredo Anjo do Espírito Santo, de 74 anos, costumava 
construir casas de taipa durante a juventude. “Aprendi a construir com amigos do meu pai quando 

eu tinha 12 anos”, conta o agricultor aposentado sobre o início do ofício. Seu Alfredo relata que, quando 
era preciso construir casas em sua comunidade, eram feitos mutirões que contavam com ajuda da 
família e dos vizinhos. Cada construção demorava de quinze dias a um mês para ficar pronta. Ele conta 
que peças como balaios, caçuá, panela de barro e a própria casa de taipa eram muito comuns na 
vizinhança, mas que, hoje, com a chegada de objetos mais modernos essa tradição foi deixada de lado. 

Já vassouras de palha, esculturas de madeira, abanos e casas de taipa são objetos fabricados pelo 
senhor José Antônio dos Santos, de 66 anos, o seu Dé Izidoro. O escultor de madeiras e residente do 
povoado Terra Nova conta que herdou do avô e do tio o saber de dar forma à madeira. Ele diz que 
nunca fez suas esculturas para vender, apenas para uso próprio ou para presentear amigos e vizinhos.

A senhora Marta da Conceição, a dona Bia, de 66 anos mora no povoado Grotão e costumava construir 
vassouras, balaios de cipó, caçuá de barro e tijolos. “Tira a palha, coloca no sol, quando está seca vai 
montando e costurando com um cordão para segurar a palha”, conta ela sobre o modo de fabricação da 
vassoura. Ela diz que aprendeu a fazer vassouras e tijolos sozinha, já o balaio e o caçuá com o pai e os 
irmãos. Esse trabalho também era feito por outras pessoas da comunidade. “Mas muitas deixaram de 
lado, hoje, ninguém quer usar mais nada de barro”, lamenta. 

Balaios, caçuás, esteiras e cestas de palha também eram a especialidade do senhor Cícero Egídio da 
Silva, de 65 anos, morador do povoado Limoeirinho. Ele conta que aprendeu a fabricar os objetos com 
o pai, avós e tios e que costumava vendê-los por R$ 4 reais na vizinhança. “Esse trabalho era muito 
importante para mim, só não continuei por conta da idade”, revela o agricultor aposentado que diz ser 
reconhecido por sua comunidade pelo trabalho que sempre realizou. 
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A construção de balaios de cipó é a especialidade do Senhor Sebastião Gomes da Silva, de 62 anos, o 
seu Bastião do Pão, morador do povoado Belisca Pau. O agricultor aposentado explica como é feito 

o objeto que utiliza como material apenas o cipó verde. “Tira o cipó do mato e vai enlaçando até formar 
o balaio”. Ele conta que aprendeu o ofício com o pai e acrescenta que demora cerca de meia hora para 
fazer uma peça. “Eu costumava fazer umas 200 por ano, vendia uns, guardava outros. Cada balaio custava 
R$ 5 reais”, explica seu Bastião. O aposentado conta ainda que, em sua comunidade, eram feitas panelas 
e potes de barro, mas que, depois que os recursos da população aumentaram, a procura por esse tipo 
de material não é mais a mesma. 

Abanador e balaio também era objetos feitos pelo senhor Edvaldo Preto dos Santos, de 63 anos, 
residente do povoado Tabuleiro. Para a construção dessas peças ele utiliza palha, fibra, galho seco e 
cipó. “Espera secar, passa fio por fio e vai trançando”, explica o agricultor aposentado que aprendeu o 
ofício com o pai. Os objetos eram feitos para venda e troca. Cada um deles saía por R$ 10 reais. 

Já a Senhora Maria Das Dores de Lima, a Dasdores do Bastião, de 88 anos, costumava fazer panelas, 
frigideiras, formas e cabaças que tinham como matéria-prima o barro. “Cavava o barro, quebrava, agoava 
e, no outro dia, amassava e modelava as panelas”, explica ela sobre o processo de fabricação do material. 
Dona Dasdores aprendeu a fazer panelas com a mãe e conta com a ajuda das irmãs para dar forma aos 
objetos, que são vendidos por R$ 5 reais ou trocados por outros objetos ou alimentos.

Moradora do povoado Cana Brava, a Senhora Maria José dos Santos, conhecida como Divani, de 68 
anos, costumava construir vassouras de palha. A idosa conta que coloca primeiro a palha para secar, 
depois costura à mão com nylon e prende o cabo de madeira. “Aprendi a fabricar vassouras com uma 
senhora quando eu tinha 20 anos de idade”, conta. As vassouras demoravam doze dias para ficarem 
prontas e Dona Maria José contava com a ajuda das netas nessa fabricação. As peças eram vendidas por 
R$ 2,50 ou trocadas por alimentos com outros membros da comunidade. 
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Balaio de cipó e casa de taipa eram os objetos construídos pelo Senhor Mauro José da Silva, de 68 
anos, morador do povoado Salobro, zona rural de São Sebastião. “Colocava a madeira no chão, 

enfiava as varas e colocava o enchimento de barro molhado”, explica seu Mauro sobre um dos processos 
de construção das casas de taipa, que aprendeu com os pais ainda jovem. Sobre os balaios, 
o agricultor aposentado conta que costumava fazer seis peças por dia, por outro lado, 
as casas de taipa demoravam quinze dias para ficarem prontas. Ele não costumava 
vender suas construções, que serviam apenas para moradia sua, de parentes ou 
amigos.

Já a senhora Tereza Rosa da Silva de 73 anos costumava fabricar abanos e 
chapéus de palha. O principal material utilizado era a palha de Ouricuri. Ela 
conta que aprendeu o trabalho com a mãe e que um abano fica pronto 
em dez minutos, já o chapéu, por se tratar de uma estrutura complexa, 
demora oito dias. Ela não vende seus produtos, sendo apenas para 
familiares. Dona Tereza revela, ainda, que outros artefatos tradicionais 
eram feitos por seu bisavô, mãe e outras pessoas da vizinhança, mas que 
hoje deixaram de ser feitos, pois não há mais procura por esse tipo de 
material. 

Barro era a matéria-prima dos objetos que eram produzidos pela senhora Júlia 
Maria da Conceição, de 77 anos, moradora do povoado Poço Verde. 

Mauro
José da Silva
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Salobro
São Sebastião-alagoas
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Rosa da Silva
73 anos
Estrada Nova
São Sebastião-alagoas

Ela costumava fazer panelas, potes, jarras e frigideiras, que eram vendidos na comunidade por R$ 20 
reais ou eram trocados por feijão ou galinha com os vizinhos. Dona Júlia afirma que a comunidade 
reconhece a importância de seu trabalho. “Sou reconhecida aqui e em povoados vizinhos pelos meus 

produtos. Para mim, fazer isso é um dom que Deus me deu”, revela. 

O Senhor Valdemar Otílio dos Santos, de 75 anos, morador do povoado Pedra Preta 
também construiu casas de taipa durante boa parte de sua juventude. O ofício foi 

herdado de seu pai, mas o seu Valdemar contava com a ajuda de toda a família 
sempre que precisava levantar alguma construção. 

As casas demoravam em média 60 dias para ficarem prontas. “Eu sempre 
fiz casas para morar e era muito reconhecido pela minha comunidade”, 
conta. Balaios, panelas e moinhos de madeira eram objetos tradicionais 
do povoado Pedra Preta, mas que, com o tempo, deixaram de ser feitos 
por conta da chegada da tecnologia. 
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Otílio dos Santos

75 anos
Pedra Preta

São Sebastião-alagoas

Júlia
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São Sebastião-alagoas
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Árvores e barro eram os materiais utilizados pelo senhor Cícero Simão da Silva, de 63 anos, para 
construir casas de taipa. O morador do povoado Ponto Novo conta que aprendeu a atividade com 

o padrasto e a avó e que durante as construções contava com a ajuda dos vizinhos. “Eu fazia só para 
morar e ajudava outras pessoas a construir as suas casas, mas nunca para vender”, conta o agricultor 
aposentado que lamenta que esse ofício não seja mais passado adiante. “Ninguém quer mais casas de 
taipa, agora só casas de tijolos”, diz. 

A senhora Oscarina Maria da Conceição, de 79 anos, mora no povoado Curralinho e durante boa parte 
da juventude fabricou objetos de barro, como panelas, potes e frigideiras. “Molha o barro como se fosse 
massa de bolo, coloca em uma superfície encimentada, faz um buraco com a mão e vai dando forma 
ao produto”, conta dona Oscarina sobre o processo de fabricação das peças. Ela diz que aprendeu a 
modelar o barro com a mãe e que costumava vender os itens no verão ou trocá-los por criação de 
animais ou grãos, mas que hoje não se dedica mais às atividades devido à idade avançada, à falta de 
matéria-prima e o desinteresse da própria população pelos objetos. 

Moradora do povoado Salobro, a senhora Joana Maria da Silva, de 66 anos, também tem o barro como 
matéria-prima para seus produtos. Ela costumava fabricar panelas, potes, cuscuzeiras e jarras para vender 
na comunidade. A agricultora aposentada explica que demora de duas a três horas para fazer cada peça 
e que aprendeu o ofício com a mãe quando ainda era jovem. “Esse trabalho era muito importante para 
mim, porque com a venda dos produtos eu podia me manter”, conta. Dona Joana fala ainda que abanos 
de palha também eram objetos tradicionais construídos e vendidos por membros da comunidade, mas 
com o tempo e a modernização as pessoas não querem mais usar esse tipo de produto.

Cícero
Simão da Silva
63 anos
Ponto Novo
São Sebastião-alagoas

Oscarina
Maria da Conceição
79 anos
Curralinho
São Sebastião-alagoas

A construção de vassouras de palha de Ouricuri é o ofício que a senhora Jeruza da Silva, de 73 anos, 
aprendeu observando algumas pessoas da comunidade. Ela conta que cada objeto demorava em média 
40 minutos para ficar pronto e que era vendido por R$ 2 reais na vizinhança ou era trocado por galinhas. 
A agricultora aposentada conta que outras pessoas da comunidade também fabricavam objetos de 
barro e de palha, mas que devido à idade avançada acabaram deixando a atividade de lado. 
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Maria da Silva
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