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RESUMO 

 

 

O presente estudo trata da prática artesanal das louceiras do 

Córrego de Areia, comunidade distante sete quilômetros do município de 

Limoeiro do Norte-CE. O artesanato feito por tais mulheres tem como matéria-

prima o barro, que é transformado tanto em louça utilitária, vendida nas feiras 

da região jaguaribana, como figurativa, comercializada na Central de 

Artesanato (Ceart), instituição mantida pelo governo do estado do Ceará, com 

sede em Fortaleza.  

 

Tais objetos apresentam algumas especificidades, se comparados a 

outros centros artesanais do Estado. Dentre elas, pode ser destacada a não 

utilização de tornos, nem outro instrumento que possibilite um aumento da 

produção, além da louça possuir uma cor mais forte, mais avermelhada e não 

ser pintada. 

 

Embora tenha origem numa matriz utilitarista, atualmente os objetos 

que têm mais aceitação no mercado são aqueles usados como adornos. 

Entretanto, apesar do novo contexto, os princípios do trabalho continuam os 

mesmos, ou seja, as técnicas de produção, os processos de queima da louça e 

as ferramentas utilizadas são a expressão maior da manutenção de uma 

tradição cuja origem já se perdeu com o tempo. 

 

A problemática central do trabalho refere-se à intervenção da referida 

instituição na comunidade, principalmente a partir do início dos anos 90, 

quando começou a encomendar peças as louceiras, através de desenhos e do 

seu setor de design. Nesse sentido, o processo de criação da artesã deixa de 

ser respeitado, passando a serem privilegiados apenas os interesses 

comerciais e do mercado consumidor. 
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Em contrapartida, fazer louça de barro não é uma atividade que 

possa ser entendida apenas do ponto de vista comercial. Quem realiza 

trabalhos desse tipo cria conceitos sobre si mesmo, adquire status de artista, 

por estar inserido num contexto cultural e simbólico próprios. Portanto, a 

produção da louça envolve saberes e fazeres, significados e visões de mundo 

que são passados de geração a geração, pelas famílias artesãs.  

 

Desse modo, os sentidos criados por elas, a partir da prática 

artesanal, nos dão acesso ao seu cotidiano, ao seu imaginário, à sua arte. 

Enquanto modelam seus objetos, as louceiras moldam as próprias vidas, num 

processo constante de criação e reformulação de seu universo cultural. 
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ABSTRACT  

 
 
 
 

This work investigates the handicraft practice of earthenware’s 

artisans at Corrego de Areia, a community located seven kilometers from the 

county of Limoeiro do Norte in the State of Ceara. The women engaged in this 

activity use clay as raw material which is changed into not only earthenware 

and sold at the region’s markets by the edges of Jaguaribe River but also 

decorative pieces which are sold at the Handicraft Center (Ceart) an institution 

kept by the State government and which has its headquarters in Fortaleza.  

 

Those objects present some characteristics that are similar to those 

found at other artisan centers in the State.  It should be pointed that the artisans 

do not use lathes or other devices that they could resort to in order to increase 

production. Besides, the earthenware is not painted but naturally rendered in a 

strong red hue. 

 

Although marked by a utilitarian origin, this craftsmanship is produced 

today mostly for decorative purpose. In spite of this new approach, the 

principles that rule the art have not changed, that is, the manufacturing 

techniques, the earthenware baking and the tools used give expression to a 

creative tradition whose origin is far behind in time. 

 

The problems that are seen today are related to the intervention by 

the afore-mentioned institution, Ceart, which in the beginning of the 1990s 

started ordering pieces that should be fashioned according to designs 

presented to the artisans.  The artisans’ creative work has thus been impaired 

because only trading interests are considered. 

Production of pieces is not, on the other hand, an activity to be 

regarded by its commercial value only. People involved in art develop concepts 
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about the self and are lifted to artistic status due to their insertion into a unique 

cultural and symbolic context. Earthenware production includes wisdom, 

craftsmanship and investigation of world meaning, a knowledge that is passed 

along from one generation to another. 

 

The ideas developed in this fashion by those families give way to their 

daily lives, their common set of images and their art. While modeling their 

objects, the earthenware’s artisans model their own lives in an unending 

process that recreates and reshapes their cultural world.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nasci na zona rural da cidade de Limoeiro do Norte e lá morei até os 

cinco anos, onde era comum ir à feira, aos sábados, com minha mãe a fim de 

comprar mantimentos e produtos agrícolas. Mesmo depois de mudar-nos para 

a cidade, essa tarefa era constante e já naquela época, início dos anos 80, via 

aquelas mulheres vendendo potes, filtros, panelas, quartinhas ou moringas, 

alguidares, gamelas.  

 

Também havia miniaturas de pessoas, animais, objetos ornamentais 

(jarros para plantas) e até brinquedos de barro, como os utensílios para as 

“casinhas de boneca”. Era também a essas mulheres que se recorria quando o 

pote ou a quartinha ficavam velhos, sem esfriar mais a água, merecendo ser 

substituído por um novo.  Tais mulheres são as louceiras e suas peças, a 

louça, principais objetos desse estudo. 

 

Além de brincar com os objetos figurativos, vivenciar a dimensão 

utilitária da louça faz parte do cotidiano de qualquer pessoa que vive na zona 

rural cearense ou nordestina. Utensílios como pote, alguidar, quartinha, bem 

como os objetos de alumínio, são importantes para o armazenamento da água 

colhida da chuva ou trazida do rio, que será depois utilizada para o consumo da 

família e para os afazeres domésticos. Em Limoeiro do Norte, destaca-se na 

produção de tais objetos, a comunidade de Córrego de Areia1, distante sete 

quilômetros da sede do município, que por sua vez está a 204 km da capital, 

Fortaleza. 

 

                                                 
1 O que chamarei de comunidade é o lugar onde as relações sociais e culturais das louceiras 
são vivenciadas. É um espaço físico, que para o IBGE não pode ser chamado de distrito, em 
função do número reduzido de habitantes, mas é essencialmente um espaço simbólico para as 
louceiras. E é assim que elas referem-se ao seu lugar. 
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Um olhar mais atento e diferenciado para essa produção me veio a 

partir do ingresso na faculdade2, em 1996, quando me surpreendi com a beleza 

e a complexidade da louça produzida no Córrego de Areia, narradas através do 

texto de uma amiga, que não era da cidade e as descrevia com grande respeito 

e admiração. A partir de então, decidi que trabalharia esse tema para a 

realização da monografia, mas ainda não sabia de qual perspectiva. 

 

Quando comecei a visitar a comunidade, em março de 1998, procurei 

estabelecer contato com todas as pessoas envolvidas nessa produção, porque 

ainda não tinha clareza do que queria realmente estudar. Saí andando pelas 

casas, fazendo a seguinte pergunta: tem alguma louceira por aqui? A senhora 

conhece alguma louceira? 

 

Logo me ensinaram onde ficavam as casas da família de Zé 

Pequeno, das irmãs Toinha e Mundinha, de Zé de Chagas e da Família 

Braúna. Ia para o Córrego de Areia de moto-táxi ou pedia ao meu irmão para 

me levar, de carro; fazia as visitas, conversava com as pessoas, observava e 

quando queria retornar, me dirigia ao posto telefônico, na época o único 

telefone da comunidade, e ligava para alguém ir me buscar. 

 

Depois de ser confundida com alguém da Prefeitura ou do IBGE - 

devido ao gravador, ao diário em que eu anotava tudo e a máquina fotográfica - 

as louceiras e as outras pessoas do local entenderam que eu era “a menina da 

faculdade, que estava fazendo uma pesquisa com as louceiras”. 

 

Compreenderam ainda, que o meu trabalho não teria força, nem 

pretensão, para mudar a realidade deles. Feitos esses esclarecimentos iniciais, 

listei todas as louceiras ainda em atividade, cerca de doze, e duas que não 

realizavam mais o trabalho com a louça, mas eram bastante idosas, e comecei 

a visitá-las. 

                                                 
2 A faculdade a qual me refiro é a Faculdade de Filosofia D. Aureliano Matos/UECE, onde fiz 
graduação em História. 
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Como não havia, antes do meu, nenhum estudo sobre a prática 

artesanal das louceiras, baseie-me principalmente na oralidade, utilizando o 

conhecimento e o saber dessas pessoas como principal fonte. Porém, procurei 

ter sempre o cuidado de ver tal fonte como uma produção, onde o que será 

dito, assim como o que é silenciado, passa por um processo seletivo, de 

acordo com os interesses do entrevistado (Pollak, 1989). 

 

Os primeiros contatos foram com Maria Rodrigues, chamada de 

Maria Zé Pequeno e sua família (os irmãos Pio, Lúcia e Raimunda), além de 

Antônia Rodrigues, conhecida por Toinha. Posteriormente, por intermédio 

dessas, cheguei a Mundinha e as irmãs Braúna: Veranilde, Avelanda e Ercília. 

Além de acompanhá-las durante o dia, em casa, também ia com elas retirar o 

barro da lagoa, queimar a louça e algumas vezes, fui também à feira onde a 

produção é comercializada. 

 

Logo depois de três ou quatro visitas, pude perceber um discurso por 

parte das próprias louceiras e dos outros moradores que não estão envolvidos 

com a produção, de que o trabalho artesanal estaria se extinguindo. Esse fato 

se daria, segundo elas, porque os jovens não querem continuar a tradição de 

seus pais devido ao ínfimo retorno financeiro obtido com a venda da louça. 

 

De fato, houve uma expressiva diminuição no número de pessoas da 

comunidade que ainda realizam tal trabalho, principalmente de meados dos 

anos 80 para cá, mas isso não significa dizer que ele deixaria de ser feito. 

Depois de algumas interrupções, encerrei o trabalho de campo no final do ano 

de 1999, totalizando dezessete idas à comunidade. 

 

Na monografia, analisei a transmissão do saber artesanal, o 

processo de produção da louça e a organização do artesanato como um modo 

de viver e de expressar a visão de mundo de algumas pessoas através da 
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arte3. Essa experiência me permitiu ver outras questões, que foram surgindo no 

decorrer do trabalho de campo, e foram aprofundadas na pesquisa realizada 

durante o mestrado. 

 

No projeto do mestrado, procurei demonstrar que a continuidade e a 

permanência de uma tradição artesanal não pode ser subordinada apenas a 

aspectos econômicos. Em outras palavras, o mercado é importante para as 

louceiras do Córrego de Areia, uma vez que é através dele que a sobrevivência 

é garantida com a comercialização das peças, mas o universo simbólico dessa 

prática não pode ser desconsiderado. 

 

Apesar da necessidade de sobrevivência, fazer louça também pode 

ser uma atividade lúdica para a louceira, onde ela explicita suas idéias, mostra 

sua inteligência e deixa de lado as dificuldades vividas no seu cotidiano, 

conforme ressalta Porto Alegre (1994). Além disso, deixam emergir seu 

imaginário não apenas na confecção de peças utilitárias, mas também 

naquelas que são feitas no intuito de decoração e nas que se voltam para as 

brincadeiras infantis.  

 

Reiniciei o trabalho de campo em junho de 2002 e desta vez 

consegui um pouco mais de autonomia. Não existe mais o antigo posto 

telefônico, mas há dois telefones dois públicos na comunidade, numa distância 

em torno de 1,5 km entre eles. Ao contrário da estadia anterior, agora eu 

mesma ia pilotando a moto, “comendo poeira”, sem precisar ficar à espera de 

alguém que viesse da cidade me levar de volta para casa.  

 

Logo que cheguei ao Córrego de Areia, retomei meus antigos 

contatos com as mesmas louceiras que havia convivido em 1998/99, sendo 

que, agora, privilegiei as famílias Braúna e de Zé Pequeno, por serem as 

únicas a venderem para a Central de Artesanato (Ceart), instituição mantida 

                                                 
3 MENDES, Francisca R. N. Trabalho e Arte entre as Louceiras do Córrego de Areia. 
Monografia de conclusão do curdo de licenciatura plena em História (FAFIDAM/UECE). 
Limoeiro do Norte-Ce, 2000.  
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pelo governo do Estado, sediada em Fortaleza. Em todas as idas, procurava 

visitar todas as louceiras, para que entendessem que eu não estava 

favorecendo nenhuma família, na tentativa de evitar possíveis divergências 

tanto comigo, como entre elas mesmas.  

 

A opção em dar mais atenção a essas duas famílias, me veio em 

virtude da intervenção maciça que a Ceart faz na comunidade, principalmente a 

partir do início dos anos 90, modificando e direcionando a produção das peças, 

oferecendo-lhe novos matizes. Procurei estabelecer a relação das louceiras 

com esta instituição, sem esquecer como se dão também às ligações entre 

elas e as outras artesãs que estão fora desse mercado e vendem sua produção 

nas feiras das cidades de Limoeiro e Tabuleiro do Norte. 

 

A exemplo do que já tinha ocorrido antes, acompanhava as louceiras 

no decorrer do seu cotidiano, nos seus afazeres domésticos, nas retiradas do 

barro e queima da louça, nas idas à casa de irmãos, à feira ou à bodega4, 

quando buscavam as crianças no colégio e claro, quando estavam trabalhando 

com o barro. Aproveitava esse convívio para conversar a respeito de diversos 

assuntos, afinal, tais mulheres não são apenas louceiras, são também mães, 

esposas e donas-de-casa. Nesse ambiente doméstico, as louceiras 

desenvolvem suas práticas, com o aprendizado se dando no próprio fazer.  

 

Nessas conversas e nas entrevistas, procurei não tratar apenas do 

trabalho artesanal por acreditar que o pesquisador estabelece laços, em 

campo, e não deve, portanto, tratar as pessoas com as quais convive como 

meros “informantes”, apesar de ter a consciência da diferenciação de papéis. 

Além do diário de campo, conversas informais e entrevistas abertas foram 

realizadas, com as louceiras e seus familiares. 

 

                                                 
4 No zona rural e nas cidades do interior nordestino, é comum essa denominação para 
pequenas vendas ou mercearias onde se encontra uma infinidade de produtos, desde 
mantimentos até remédios veterinários.  
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Quando queria saber especificamente do trabalho artesanal, 

procurava fazer as perguntas enquanto elas modelavam suas peças, pois 

estavam literalmente com “a mão na massa”, criando um ambiente mais 

propício para que as idéias sobre seu trabalho viessem à tona. Algumas vezes 

me atrevi a mexer com o barro, na tentativa sem sucesso de conseguir fazer 

pelo menos uma peça. Encerrei o trabalho de campo em agosto de 2003. 

 

Tal como Geertz (1989), penso que o significado de uma ação social 

não pode ser compreendido fora do contexto em que ela se realiza, pois 

perceber o sentido é entender o significado que uma ação tem para quem a 

faz. Portanto, esforcei-me para trazer a tona os valores simbólicos, os 

sentimentos despertados, e os sentidos que são atribuídos ao trabalho 

artesanal das louceiras, por elas próprias. 

 

As peças são a dimensão mais visível do trabalho artesanal, mas ele 

engloba outros valores, agrega saberes e fazeres que só podem ser 

compreendidos a partir de um mergulho nesse universo cultural e social. Assim 

como Mattos (2001), sou também ciente das relações de poder simbolizadas e 

estabelecidas entre pesquisador e pesquisados, mas tentei, na medida do 

possível, produzir um diálogo articulado entre o meu discurso, o das louceiras e 

a teoria. 

 

Utilizo ainda as fontes iconográficas, como complemento à análise 

qualitativa, já que elas podem mostrar algum detalhe que não foi percebido 

durante a coleta de dados, pois os registros fotográficos, no dizer de Mattos 

(2001), permitem o prolongamento do contato com a realidade, após o trabalho 

de campo. É possível perceber ainda, que neles aparecem o “cenário” onde as 

relações sociais são desenvolvidas, os acontecimentos vividos e a cultura, 

gerada e transformada (Bittencourt, 1993). 

 

Apesar de não estar como Malinowski (1976), numa ilha distante, 

sem falar a língua nativa e vendo a canoa afastar-se para o continente, por 
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muitas vezes, no Córrego de Areia, me senti num mundo que não era o meu. 

Quando tive os primeiros contatos com a Antropologia, na graduação, iniciando 

as leituras sobre trabalho de campo e etnografia, achava que tinha entendido o 

que diziam teóricos como Laplantine (1986) e Geertz (2001). Na verdade, só 

alcancei a “verdadeira” dimensão dessa compreensão depois que fui a campo. 

Explico o porquê. 

 

Mesmo estando a apenas sete quilômetros de casa, às vezes não 

entendia o que as pessoas diziam, dada a velocidade com que falavam. 

Precisei de alguns dias para que meu ouvido se acostumasse com aquele ritmo 

e som. Enquanto me deslocava de uma casa para outra, na solidão de uma 

estrada carroçável, sob um sol de quase quarenta graus, com os carros 

corriqueiramente passando por mim e me cobrindo de poeira, as lembranças 

das leituras a respeito de trabalho de campo surgiam do nada, como se de 

repente alguém tivesse apertado o botão da memória e desencadeado a 

pergunta clássica: o que eu estou fazendo aqui? Por que eu escolhi fazer isso? 

Esse era o momento da reflexão, de ver e rever minhas posturas, de conversar 

depois com os amigos da “academia” para ver se estava no caminho certo.  

 

Apesar as dificuldades enfrentadas em campo, fazer etnografia é 

uma atividade muito prazerosa. È muito bom viajar nas histórias das louceiras 

do Córrego de Areia, mergulhar nas suas memórias, ter acesso ao mundo 

simbólico que elas mesmas construíram ou simplesmente “jogar conversa 

fora”.  

 

Quando se faz um trabalho desse tipo somos “obrigados” a conviver 

com muitas pessoas, estabelecendo relações completamente distintas 

daquelas que um biólogo poderia estabelecer com formigas em seu laboratório 

(Laraia, 2001). Durante esse convívio, encontramos pessoas com as quais 

temos afinidades e, conseqüentemente, desenvolvemos relações de amizade 

que ultrapassam a dimensão de simples convivência entre o pesquisador e 

suas fontes. 
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Aliás, esse é mais um dos aspectos gratificantes do trabalho de 

campo: poder encontrar amigos entre os colaboradores, cujo encerramento da 

pesquisa não determina o fim do contato com essas pessoas (Geertz, 2001). O 

caráter de imprevisibilidade, o desconhecido e o risco, mesmo calculado, 

traduziram-se em situações de convívio que me levaram a questionar não 

apenas o trabalho em si, mas principalmente, a minha própria vida. Quando 

entendi isso, “senti na pele” aquilo que Laplantine (1986) ressalta quando 

aponta não ser possível voltar ileso de uma experiência como essa...  

 

O município de Limoeiro do Norte está localizado no centro-leste do 

estado do Ceará, mais precisamente na região do Baixo Jaguaribe. O acesso à 

cidade é feito pela BR-116, complementado com mais sete quilômetros pela 

CE-265. Apesar de não ser a maior cidade em termos territoriais da região, 

ocupa lugar privilegiado junto às cidades vizinhas, por ser sede de uma das 

dez dioceses do Estado, possuir faculdade e Centro de Ensino Tecnológico 

(CENTEC). De acordo com o IBGE, a população da cidade até 2003 era de 

52.060 habitantes. 

 

O rio Jaguaribe, maior do Ceará, divide-se em Alto, Médio e Baixo 

Jaguaribe, obedecendo a critérios geo-espaciais. O alto Jaguaribe engloba a 

região onde ele tem um maior número de afluentes e, conseqüentemente, 

recebe um volume maior de água, fato que ocasiona enchentes com mais 

freqüência no trecho mais plano do seu leito, ou seja, na microrregião do baixo 

Jaguaribe, onde o município de Limoeiro do Norte está localizado.5 

  

 

                                                 
5 Os municípios que compõem o Baixo Jaguaribe são: Alto Santo, Ibicuitinga, Jaguaruana, 
Limoeiro, Morada Nova, Palhano, Russas, Quixeré, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, 
Itaiçaba, Aracati e Fortim. Ver mapa completo do município em anexo. 
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Figura 1- Mapa da Microrregião do Baixo Jaguaribe. Fonte: Prefeitura Municipal de 
Limoeiro do Norte-Ce, 2003. 

 

Este rio é uma espécie de Nilo do sertão cearense, uma vez que 

suas águas banham 48% do território do estado e regulam a fertilidade do solo 

da região, através do transbordamento de suas margens. É dele que muitas 

famílias ribeirinhas tiram o seu sustento, seja através da pesca ou da 

agricultura de subsistência. A partir de 1960, com a construção do açude Orós, 

ele foi perenizado, fato que acabou regularizando o problema das enchentes no 

Baixo Jaguaribe. Atualmente, a vazão de água do rio está controlada pela 

Barragem do Castanhão, maior três vezes que o açude Orós (2,0 bilhões de 

m3), com capacidade para armazenar 6,5 bilhões de m3 de água, inaugurada 

em 2002. 

 

O Córrego de Areia6 é um dos muitos acidentes geográficos 

escavados pelo rio Jaguaribe na grande enchente ocorrida no inverno de 1886. 

A abundância de água e a fertilidade do solo favoreceram a fixação das 
                                                 
6 Esta comunidade está localizada na divisa do município de Limoeiro do Norte com o vizinho, 
Tabuleiro do Norte, separados apenas pelo Rio Jaguaribe. 
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pessoas por lá, que posteriormente vieram a desenvolver a habilidade de 

produzir utensílios de barro.7  

 
 

 

 

Figura 2 - Vista da chegada ao Córrego de Areia 

 
 

A comunidade é essencialmente rural, com predominância de 

grandes plantios de arroz e feijão, mas também merecem destaque à 

agricultura de subsistência e a pecuária, nas quais boa parte da mão-de-obra 

masculina do lugar é empregada. Aliás, a maioria dos maridos das louceiras 

trabalha nessas atividades. 

 

Há energia elétrica, quadra de esportes, prédios de associações 

comunitárias, como clube de mães, uma escola de ensino fundamental, uma 

praça pequena e uma capela. Mas não há rede de distribuição de água tratada, 

fato que leva as famílias a construírem poços nos quintais, onde são acopladas 

bombas manuais, do tipo “bico-de-pato”, que retiram água para o consumo 

                                                 
7  CARVALHO, Gilmar de. Jornal Diário do Nordeste, abril/2003. 
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doméstico. De acordo com relatório da Fundação Nacional de Saúde, vivem no 

Córrego de Areia, duzentas e oitenta e uma famílias8. 

 

 

 

Figura 3 - Extensões de terra prontas para o planti o de arroz, muito comum na 
comunidade 

 

 

A distribuição das casas se dá, ao longo das margens da estrada, de 

forma quase linear. Há algumas bifurcações que dão acesso às casas mais 

recuadas, onde moram algumas famílias artesãs. A maioria das casas é de 

alvenaria, mas ainda há algumas de taipa9. É comum o cultivo de árvores 

frutíferas como goiabeiras, coqueiros, limoeiros, plantas medicinais (malva, 

arruda) e condimentos (coentros, cebolinha) nos quintais. 

 

                                                 
8 Segundo informações do IBGE, o censo de 2000 foi feito por setor, englobando várias 
localidades, tornando-se impossível precisar o número de habitantes do local. 
9 Esse nome é dado às casas construídas de barro, sobre uma estrutura de madeira. 
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Figura 4 - Casa de Taipa do Sr. Zé de Chagas 

 

 

Segundo as narrativas das pessoas mais idosas do Córrego de 

Areia, quem deu início à atividade artesanal na comunidade foram quatro 

irmãs, chamadas de Mercês, em homenagem ao pai, que era conhecido por 

Chico de Mercê, morto por volta de 1930. 

 

Essa tradição tem se modificado, principalmente a partir dos anos 80, 

devido a atuações principalmente do Projeto Rondon e da Ceart; adaptando-se 

às diferentes épocas, ela continua se mantendo, e a principal referência hoje é 

o artesão José Sebastião da Silva, conhecido como Zé Pequeno, que faleceu 

em 1988. 

 

De acordo com Porto Alegre (1994), é comum entre núcleos 

artesanais a presença de uma referência, ou seja, alguém que é lembrado 

como o detentor do saber, o iniciador, o mestre, responsável pela transmissão 

do conhecimento às futuras gerações. No Córrego de Areia, pode-se dizer que 
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essa posição é ocupada por Zé Pequeno, devido aos “bonequinhos de barro” 

que fazia. 

 

Atualmente, as mulheres dominam o saber artesanal e as técnicas 

de produção desse trabalho, ao qual chamam seu produto de loiça. Usarei a 

categoria louça para facilitar a compreensão do leitor, porém quero ressaltar 

que as duas palavras significam a mesma coisa.  

 

O artesanato do Córrego de Areia é produzido a partir do barro 

retirado de uma lagoa, na própria comunidade, por todas as louceiras; essa 

retirada tem que ser feita durante o verão (julho a dezembro), pois no período 

chuvoso a água invade a lagoa, impossibilitando a escavação. O clima úmido 

também dificulta a secagem das peças, levando-as a se quebrarem com mais 

facilidade durante o processo do queima, ocasionando assim, prejuízo para a 

louceira. E ainda, a maioria delas não tem forno coberto, nem espaço 

adequado para armazenar o barro, caso ele seja retirado durante o verão. 

 

Portanto, percebe-se que a exemplo de outras atividades cearenses, 

como trançados de carnaúba em Russas, garrafas de areia colorida em 

Aracati, cerâmica em Cascavel (Porto Alegre, 1994), a produção de louça 

artesanal no Córrego de Areia sofre alterações no período das chuvas, sendo 

praticada em maior escala durante o verão. 

 

Essa variação acontece em virtude da inundação, durante o período 

chuvoso, da lagoa de onde o barro, principal matéria-prima para a produção da 

louça, é retirado. Todavia, apontar o favorecimento das condições de trabalho 

durante o verão não significa dizer que ele também existe quando há um 

período de estiagem. Quando “o ano é seco”, aumentam os preços dos 

produtos agrícolas, a venda da louça diminui e conseqüentemente, as 

condições de vida das louceiras pioram. 
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Conforme já mencionei, é um trabalho predominantemente feminino, 

onde as louceiras, que atualmente são cerca de doze, detêm todas as etapas 

da produção, desde a retirada do barro da lagoa até a queima, parte final do 

processo. A venda é feita de forma individual e cabe aos homens apenas a 

construção dos fornos. Alguns também fazem louça, mas em número pouco 

expressivo. 

 

Entretanto, o trabalho artesanal já foi ocupação também dos homens 

do Córrego de Areia, por volta do início dos anos 80. Devido a grande saída 

que os produtos de barro tinham, a mão-de-obra masculina era utilizada de 

forma equivalente à feminina. Hoje, os homens têm outras ocupações, estão na 

agricultura, na pecuária, são pedreiros ou moto-taxistas. Apenas dois homens 

ainda realizam tal trabalho.  

 

A louça produzida, tanto utilitária como figurativa, destaca-se pela 

beleza, delicadeza e, principalmente, pelo fino acabamento dado às peças, que 

são vendidas nas feiras da região, na Vila Cultural Limoeirense10 e na Central 

de Artesanato em Fortaleza (Ceart), mantida pelo governo do Estado.       

 

As louceiras que não vendem para a Ceart e escoam sua produção 

para a feira semanal das cidades de Limoeiro e Tabuleiro do Norte, enfrentam 

a falta de compradores, mas em contrapartida, ainda detém o poder de 

fazerem as peças que querem. Em sua maioria, fazem louça utilitária (pote, 

quartinha, panela, alguidar, filtro). 

 

Já aquelas que têm suas peças absorvidas por tal instituição, ou 

seja, os artesãos das famílias Braúna e de Zé Pequeno, produzem louça 

figurativa, a partir do que a Ceart encomenda. Quando quer um modelo novo, é 

enviado um desenho, para que a peça seja feita de acordo com a figura. Nesse 

sentido, essas louceiras perdem a autonomia sobre o seu trabalho, mas têm 

                                                 
10 Espaço criado pela Prefeitura de Limoeiro do Norte, em 2002, onde ficam expostas diversas 
manifestações culturais da região: artesanato em tecido, palha, cipó, barro, além de folhetos de 
cordéis e obras de poetas locais.   
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como compensação uma venda mais constante, não tendo que enfrentar as 

incertezas do trabalho sob encomenda. 

 

De forma geral, as louceiras que estão ligadas à produção de louça 

utilitária dizem não gostar do trabalho que fazem, realizando-o apenas pela 

falta de opção, pois segundo elas, é muito cansativo e têm pouco retorno 

financeiro, em decorrência da pouca aceitação mercadológica. 

 

Por outro lado, aquelas que estão envolvidas com a venda para a 

Ceart e produzem peças de uma complexidade e requinte estéticos maiores, a 

louça figurativa, verbalizam um prazer no que fazem, comparam seu trabalho à 

arte e estão um pouco mais satisfeitas com a renda obtida através da louça.  

 

A despeito da remuneração, um artesão não se preocupa apenas 

com a questão econômica. Importa-se também com o prazer e satisfação em 

produzir objetos com as próprias mãos, a partir de um criativo processo que 

desperta admiração para quem observa e orgulho para quem faz. 
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1. CÓRREGO DE AREIA: APRENDIZADO, PRÁTICAS E SABERES  

 
 
 
Os tamanhos [da pessoa] variam conforme o grau 
de envolvimento. 
Ela é enorme para você, quando fala do que leu e 
viveu, quando trata você com carinho e respeito, 
quando olha nos olhos e sorrir destravado. 
 

(William Shakespeare) 
 
 

 

1.1. A modelagem  

 

 

Antes de tecer qualquer comentário a respeito de como se dão as 

práticas comerciais, econômicas, sociais e simbólicas, no Córrego de Areia, 

considero importante apresentar as várias etapas que compõem o processo de 

produção do artesanato gerado pelas louceiras. 

 

A “lagoa” de onde o barro para produzir a louça é retirado, na 

verdade, é um terreno baldio que fornece matéria-prima também para a 

fabricação de tijolos, dos fornos onde a louça é queimada e a argila para a 

construção de casas de taipa. O barro usado é preto e liso. 

 

Por causa das escavações constantes para esses diversos fins, o 

terreno é muito acidentado, cheio de depressões, que acumulam água na 

época das chuvas ou racham em torrões no período das secas. 

 

Quase sempre às segundas-feiras, de manhã cedo, devido ao forte 

sol, as louceiras escavam o solo com uma enxada e transportam o barro para 

casa em carros-de-mão, a pé ou de bicicletas, em latas vazias de querosene 

ou em sacos plásticos.  
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Cava com a mesma enxada que a gente cava no roçado, é só 
cortar o cabo. A gente tira o de cima, que não presta e cava 
embaixo, mais ou menos um metro e meio de fundura. 
(Antônia Ribeiro, 45 anos, janeiro/2000). 

 
 

 

 

Figura 5 – Lugar de onde o barro é retirado. 

 
 
 

Segundo elas, o “barro bom” para a louça não é encontrado na 

superfície, pois esta tem muita pedra e areia. Para achar o “barro liso”, liguento, 

massapê, é necessário perfurar bastante a terra. Escolher o barro exige ainda 

a aplicação de um saber específico, pois não é toda louceira que conhece se o 

“barro é bom”. 

É como uma coisa que você descasca para comer. Primeiro 
você tira a casca até chegar na parte que serve para comer. 
Com o barro é assim, tem que cavar até achar o barro liso, 
que serve para fazer a loiça fina. 
(Maria Rodrigues, 55 anos, setembro/1998). 

 
 



 35 

 

 

Figura 6- Maria de Zé Pequeno retirando o barro da lagoa 

 

 

Finalizada a etapa inicial, a louceira leva o barro para casa; se 

estiver muito desidratado, é colocado num alguidar11 grande e fica um dia 

recebendo água, até amolecer e poder ser amassado com os pés; caso 

contrário, pode ser amassado logo que chega em casa. 

 

Traz o barro da lagoa e quando chega [...] no verão, aí o barro 
é seco, sabe? A gente traz o barro em pedaço assim, seco. Aí 
chega a gente aguoa, bota num alguidá ou numa vasilha e 
molha, aí quando for no outro dia a gente bota num saco, tira, 
bota em cima e amassa com os pés. Agora, não, no inverno, 
que ainda pegou umas chuvada que encheu a lagoa, aí a 
gente vai lá e tira o barro mole, já. Chega aqui é só botar no 
alguidar e querendo a gente pode botar no saco e amassar 
logo, porque ele já vem mole. 
(Veranilde Braúna, 43 anos, abril/1998). 

 

                                                 
11 Bacia de barro. 
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Depois de estender o barro sobre um saco de plástico, no solo, a 

louceira começa a amassá-lo com os pés, na cozinha ou no “terreiro” 12 da 

sua própria casa.  Depois de mais ou menos uma hora e meia de muito 

esforço físico, ela encerra essa etapa, pois o barro já está liso e homogêneo 

o suficiente para ser modelado.  

 

 

 

Figura 7- Processo de amassar o barro com os pés 

 

 

Para saber o “ponto do barro”, ou seja, se já está pronto para ser 

modelado, a louceira utiliza seu saber, sua experiência, adquirida das 

gerações passadas e aprimorada com o passar dos anos.  A seguir, ele é 

recolhido, armazenado e coberto com sacos de plástico, para não ressecar 

e não endurecer. Assim ele pode ir sendo aproveitado de acordo com a 

demanda de encomendas.  

                                                 
12 É assim que é chamado o quintal (terreiro da cozinha) ou a extensão de terra que separa a 
casa da rua (terreiro da frente), pelos sertanejos. 
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Antes de começar a modelagem propriamente dita, o barro ainda é 

amassado com a mão, sendo visada sempre a maior homogeneidade possível. 

Sentada no chão, sobre uma das pernas e com a outra dobrada para trás, a 

louceira tem ao alcance da sua mão o barro, os instrumentos que a auxiliam e 

tábuas de madeira de diferentes tamanhos, que servirão de base para a peça a 

ser feita. Geralmente essas tábuas são muito antigas, herdadas das mães ou 

avós, bastante desgastadas. Não há tábuas com características de pouco uso. 

 

 

Figura 8- A modelagem propriamente dita, feita por Ercília Braúna 
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Sobre elas é colocada uma quantidade de barro variável de acordo 

com o tamanho da peça que será modelada. Apenas com a mão, que é áspera, 

tem a pele grossa de tanto mexer com o barro, a louceira vai dando forma 

àquela matéria até então inerte, morta, sem significado. Aos poucos, ela vai 

girando a tábua, a fim de que possa trabalhar em todos os lados da peça. A 

técnica e a habilidade impressionam quem observa, é um trabalho de muita 

maestria. Enquanto a mão e o barro vão sendo umedecidos, os dedos mais 

parecem espátulas que “abrem” os torrões de barro e os transformam em 

potes, panelas, jarros, abajures, cinzeiros.      

 

O trabalho é todo feito em casa, conciliado com os afazeres 

domésticos da louceira, e aliado às funções de mãe, esposa e dona-de-casa; 

obedece a um ritmo próprio, que inclui ainda uma forma única de sentar, no 

chão, e grande velocidade na produção das peças, que é adquirida e 

aperfeiçoada, com o passar dos anos, pelo seu conhecimento e saber. 

 

Para Mauss (1979), o corpo expressa aquilo que as diferentes 

sociedades o ensinam. Cada cultura tem uma forma particular de expressar o 

sexo, a idade, a hierarquia através do ensinamento do corpo, fazendo dele uma 

memória (Kofes, 1994). Portanto, não seria exagero dizer que o fazer artesanal 

das louceiras do Córrego de Areia está contido nos seus próprios corpos, uma 

vez que o manuseio magistral das mãos exige uma forma singular de lidar com 

ele, treinando-o para o desenvolvimento de habilidades, gestualidades e 

posturas corporais próprios para a realização de tal tarefa. Logo, é possível 

dizer que barro, trabalho e corpo se misturam numa única harmonia.  

 

Enquanto molda suas peças, a louceira também modela seu corpo, 

pois os seus movimentos e gestos estão voltados para a prática artesanal. Não 

apenas porque elas literalmente se misturam com o barro enquanto fazem as 

peças, mas principalmente porque o corpo é moldado, adaptado, ensinado, 

preparado para adotar posicionamentos e formas específicas de sentar, andar 

e levantar que possibilitam a feitura dos objetos de barro. A flexibilidade 
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corporal da louceira só encontra limite no avançar da idade, uma vez que a 

facilidade de sentar-se e levantar-se do chão, assim como a força para 

carregar e amassar o barro vão diminuindo com o passar dos anos.    

 

Entretanto, o limite imposto pela idade não interfere no processo de 

amassadura, que para Bachelard (1989), não obedece a regras, é nele onde o 

sonho, o devaneio é liberado, através de um ritmo próprio que absorve, por 

inteiro, o artesão. 

 

[...] Na amassadura, não há mais geometria, nem aresta, nem 
corte. É um sonho contínuo. É um trabalho em que se pode 
fechar os olhos. É, pois, um devaneio íntimo. E depois ele é 
ritmado, duramente ritmado, num ritmo que toma o corpo 
inteiro. É, portanto, vital. ( Bachelard, 1989: 112) 

   

 

Para Ercília Braúna, 39 anos, a modelagem das peças requer muita 

concentração, pois é nesse momento que ela se põe a pensar numa maneira 

de o objeto ficar cada vez mais bonito e mais complexo, já que “não é todo 

mundo que sabe fazer loiça”. E ainda, enquanto trabalha com o barro, reflete 

sobre seus problemas cotidianos, experimenta e cria novos modelos “de 

cabeça” ou conversa com as pessoas que chegam e querem saber sobre seu 

trabalho. 

 

Quando eu to aqui trabalhando, eu penso em muita coisa; as 
vezes, acontece alguma coisa, aí a gente fica pensando, ou 
fico tentando criar um modelo novo ou fico só assim, 
conversando. Meu marido é que diz: vai trabalhar mulher. Aí 
eu digo: eu to trabalhando é com a mão, não é com a boca, 
porque conversar não impata de eu trabalhar não. (Veranilde 
Braúna, 39 anos, março/2003). 
  

  

É nesse momento que as idéias afloram, que a criatividade é 

aguçada, que o intelecto é posto para trabalhar. Mas é importante deixar claro 

que, apesar da liberdade inspiradora, esse processo está baseado por técnicas 

e saberes aprendidos previamente. Em se tratando do Córrego de Areia, é 

permitido afirmar que para alcançar à modelagem propriamente dita, ou seja, 
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tornar-se uma louceira, a menina deve ter domínio total de como manusear o 

barro. 

 

Para Hertz (1980), as mãos merecem atenção especial, pois elas 

não apenas executam as idéias, mas são, sobretudo instrumentos essenciais 

para a ação humana. 

 

As mãos são usadas apenas incidentalmente na expressão de 
idéias; elas são primordialmente instrumentos com os quais o 
homem age sobre os seres e coisas que o circundam. É nos 
diversos campos de atividade humana que precisamos 
observar as mãos trabalhando. (Hertz, 1980: 115). 

 

  

Talvez seja essa facilidade de transformar algo que até então não 

tinha forma, de fazer do barro uma arte, que leva Lévi-Strauss (1987) a 

considerar o trabalho do oleiro essencialmente como uma modelagem de 

matérias que até então estavam em “estado informe”. 

 

 

Admite-se, sem dificuldade, que o barro de cerâmica se 
apresenta à partida em estado informe, que o trabalho do 
oleiro ou da oleira consiste precisamente em impor uma forma 
à matéria que não tinha. (Lévi-Strauss, 1987: 25). 

 
 

Bachelard (1991), por sua vez, vê a mão como uma trabalhadora, 

que cresce à medida que se envolve com aquilo que produz, pois não está 

apenas reproduzindo, imitando ou contemplando algo já feito. Ao contrário, 

está manifestando seu caráter inovador, seu poder de criação. 

 

 

O trabalho de massa, fora do controle dos olhos, consiste 
assim em trabalhar de certa maneira a partir do interior, como 
a vida. O modelador, quando o seguimos em seu próprio 
sonho, dá a impressão de haver ultrapassado a região dos 
signos para abraçar uma vontade de significar. Não reproduz, 
no sentido imitativo do termo: produz, manifesta um poder 
criador. [...] A mão trabalhadora, a mão animada pelos 
devaneios do trabalho, envolve-se. Vai impor ä matéria 
pegajosa um devir de firmeza, segue o esquema temporal das 
ações que impõem um progresso. Isso porque ela só pensa 
apertando, sovando, estando viva. (Bachelard, 1991: 93/4). 
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Portanto, é possível afirmar que o trabalho artesanal das louceiras do 

Córrego de Areia é todo manual, pois não há tornos giratórios ou qualquer 

outro instrumento utilizado em trabalhos com barro para facilitar ou aumentar a 

produção, sendo essa sua principal especificidade. As ferramentas que 

auxiliam a mão hábil da louceira são bastante modestas, encontradas em 

árvores da região e feitas a partir do reaproveitamento de outros materiais, 

como tecido, pente, faca e pedra. 

 

 

 

Figura 9- Instrumentos de trabalho da louceira 
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A maioria desses instrumentos tem uma vida útil muito grande e vem 

sendo passada de mãe para filha; é o caso principalmente das pedras usadas 

para alisar, e dos talos das folhas (pecíolos) da carnaúba (Copernicia Cerífera), 

que servem para cortar as bordas13. O vocabulário usado para designar os 

instrumentos de trabalho não é muito extenso, não havendo também, nenhuma 

linguagem restrita, específica do ofício. 

 

A tábua é à base do processo de modelagem. Com um talo de 

carnaúba, chamado por elas de tala, é feita a raspagem para que a peça fique 

o mais fina possível. Com um pedaço de cabaça é feita a palheta, que, 

segundo elas, é usada para alisar a parte interior da peça. Também de talo é 

feita a faca, usada para “cortar” o excesso. Para alisar, são usados uma pedra 

e restos de um pente fino. Já para obter um aspecto liso das bordas é usado 

um pedaço de tecido, chamado de couro14. 

  

É a tábua para fazer em cima, a tala para rapar e o puxador 
para alisar, a palheta para passar por dentro, a faca para 
cortar, o couro para alisar o beiço. E o pente também é para 
alisar. Alisa com o pente para depois alisar com a pedra (Maria 
Rodrigues, 55 anos, setembro/1998). 
 
É a palheta para dá o acabamento por dentro, a tala para dá o 
acabamento por fora, a pedra é para alisar, o pente é para 
alisar e arranhar e um pedaço de pano para passar no beiço 
(Antônia Ribeiro, 45 anos, setembro/1999). 

 
 

As peças menores (panela, prato, abajur, gamela) são “alisadas” 

algumas horas depois da modelagem; mas as maiores (potes, jarros grandes) 

                                                 
13 Essa palmeira é muito abundante na região jaguaribana e dela podem-se aproveitar quase 
tudo: a lenha para forrar o teto das casas, a cera é aproveitada industrialmente, do estípite 
fazem-se caibros e ripas, dos talos são feitas armadilhas de pesca e as palhas cobrem as 
casas de taipa. 
14 Tábua – fragmento de madeira onde o barro é modelado; base. 
Palheta – pedaço de cabaça, fruto da cabaceira, que é cortado de forma oval e usado para 
alisar as já prontas. 
Couro – segundo as próprias louceiras, antes o couro de animais como cabras, carneiros e até 
bois, era utilizado para deixar as bordas das peças o mais fina possível; mas o passar dos 
anos, o preço do couro ficou muito alto e diminuiu também as criações domésticas desses 
animais, dificultando a retirada do mesmo. Então, elas passaram a usar tecido; o objeto mudou, 
mas o nome permaneceu, devido a predominância da pecuária no Vale do Jaguaribe e por 
Limoeiro ter sido uma das cidades por onde passavam as boiadas, vindas de Aracati com 
destino a Icó, nos conhecidos “caminhos do gado”. 
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são feitos por etapas: à medida que a parte inferior vai secando, outra vai 

sendo sobreposta e só depois é dado o acabamento. É necessário esperar 

cerca de três dias para que uma peça fique totalmente seca e possa ser levada 

ao forno para queimar; caso contrário, quebra-se. 

 

 

 

Figura 10- Potes durante a secagem. Em seguida será  colocada a parte superior 

 

 

Esse tempo de secagem pode variar de acordo com o tamanho e a 

espessura do objeto. È de fundamental importância lembrar que as louceiras 

não determinam o tempo de secagem nem de queima das peças por horas. O 

tempo delas é o tempo do barro, é ele que determina o período gasto durante 

tais processos; os relatos mostram como essa espera é feita.  

 

  
Sendo sem asa, fazendo hoje, amanhã de manhãzinha 
rapando, no outro dia já pode queimar. Custa a queimar sendo 
com asa, porque a asa é grossa, se tiver molhada papoca. Pra 
queimar, bota assim quatro hora quando for nove e meia  já tá 
queimada. Aí no outro dia de manhãzinha pode tirar, pode 
lavar e pode usar. (Lúcia Rodrigues, 42 anos, abril/1998). 
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Algumas louceiras utilizam o toá, tintura vermelha ou branca, obtida a 

partir de barro das duas cores; o vermelho é abundante na região, mas o branco 

só é encontrado a muitos quilômetros de distância, na localidade de Barrinha, já 

no município vizinho de Tabuleiro do Norte, na chapada do Apodi.  

 

Depois de ficar alguns dias de molho e ser passado por uma peneira 

de tecido, ele é aplicado nas bordas das peças, para que fiquem mais bonitas. 

O toá nos remete ao urucum, árvore de onde grande parte dos índios brasileiros 

retira tinta vermelha para pintar o corpo e se ornamentarem em rituais e 

festividades. O urucum também é apreciado pela cozinha da cultura cearense 

para dar gosto e cor à comida. Talvez o princípio que move os dois casos seja o 

mesmo: a busca pela beleza, a ornamentação, a estética.  

 

Se, ao serem utilizadas, as peças forem entrar em contado direto 

com o fogo, como as panelas, é necessário que seja misturada areia, para que 

elas não se quebrem quando entrarem em contato com as labaredas.  A areia 

é retirada do leito do rio Jaguaribe e tem de ser peneirada para não levar pedra 

ou outro tipo de impureza. Ao barro que se transformará em pote também é 

acrescida areia, mas o motivo é outro: esfriar a “água de beber” que será 

colocada nele. 

 

A gente não bota areia no barro todo não. Só bota nos pote e 
nas panela. Nos pote é pro mode a água ficar mais fria e nas 
panela é para não se quebrar. Porque se não botar, quando 
botar no fogo, se quebra. (Nilce Braúna, maio/98) 

 

Depois de secas, as peças são levadas para o forno, onde é 

realizada a queima, a fim de que estas endureçam e ganhem cor. Os fornos 

são construídos nos quintais das casas, pelos maridos das louceiras; possuem 

uma divisão no centro, feita de tijolo e coberta com barro, que evita o contato 

direto do fogo com a louça. A lenha é colocada na parte inferior e na superior 

vêm as peças.  Para que a queima seja realizada, são necessários materiais 
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específicos como talos de carnaúba e qualquer outra lenha, de preferência 

grossa. 

 

É interessante percebermos que essa forma de queimar a louça, no 

Córrego de Areia, através de um forno, apresenta-se como uma tecnologia 

diferente e avançada em relação a técnicas como a coivara, utilizada por 

artesãos em outras cidades cearenses, como Missão Velha, cidade localizada 

na região do Cariri15. Na coivara, os objetos são arrumados uns sobre os 

outros e a lenha é colocada ao redor, de pé, formando uma espécie de 

triângulo, onde o fogo é ateado e a peças são queimadas.  

 

 

 

Figura 11- Forno onde as peças são queimadas 

 

 

Algumas horas antes de ser usado, o forno é aquecido com lenha 

grossa e em seguida são colocadas as peças, que serão cobertas com “os 

cacos”, ou seja, as sobras de outras peças quebradas durante esse processo, 
                                                 
15 A região do Cariri compreende o sul do Estado do Ceará, sendo conhecida por ser um 
celeiro de manifestações culturais. Dentre as cidades mais conhecidas e desenvolvidas 
economicamente, destacam-se Juazeiro do Norte (com o culto ao padre Cícero), Crato (bandas 
cabaçais) e Barbalha (festa de Santo Antônio). 
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que têm a função de impedir a dispersão do calor do fogo. Em cada “fornada” 

cabem vinte quartinhas, vinte potes pequenos ou uma infinidade de “coisa 

miúda”. 

   

Quando a gente queima, tem a lenha e tem o talo, vai 
esquentando com a lenha, queimando no começo e 
depois passa para os talo. Bota três horas da tarde, 
quando é nove horas da noite já tá queimada. Cada um 
já tem seu jeito, uns queima de dia, outros queima de 
noite. Cobre com os cacos, coloca a lenha bem longe e 
vem trazendo pra perto, quando a gente vê que já tá 
quente. Aí, quando mais tarde mesmo a gente bota talo, 
aí é o fogão grandão mesmo, que é o final. Se botar o 
fogo pra dentro e tiver frio, é fogo pra todo lado, tudo 
papocando e quebrando. (Ercília Braúna, 39 anos, 
novembro/2002). 

 
 

Para finalizar, ocorre o caldeamento, quando a lenha é substituída 

por talos de carnaúba, transformando as brasas em labaredas. Estas sobem 

forno acima, gerando uma enorme nuvem de fumaça, que atinge “os cacos” e 

depois é dispersa pelo vento. “O ponto” é dado pela cor branca que “os cacos” 

adquirem, caracterizando, portanto, o cozimento da louça. 

  

A gente vai esquentando a lenha e vai rebolando as brasas 
para dentro, que quando tá quente aí a gente dá a calda com 
os talos. Quando a gente bota os talo, o fogo sobe para cima. 
Mas se botar, se não tiver toda quente, ainda papoca. (Eunice 
Freitas, 47 anos, abril/1998). 

 

 

Depois de “dada a calda” 16, restam as brasas, que se apagarão por 

conta própria. Muitas vezes, as peças se quebram durante a queima, o que 

ocasiona um prejuízo para a louceira. Entretanto, o que foi perdido é 

considerado parte do trabalho e elas já contam com essa possibilidade. O 

resfriamento ocorre de forma natural e como quase sempre a louça é 

queimada no final da tarde, esse processo acontece durante a noite. No dia 

seguinte, as peças podem ser retiradas do forno e utilizadas imediatamente. 

 

 
                                                 
16 Dá a calda e fazer o caldeamento querem dizer a mesma coisa. 
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Figura 12- Potes recém-queimados, ao lado do forno  

 

 

1.2. O artesanato cearense 

 

O cenário mundial delineado depois da Segunda Guerra passou a 

ser constituído, a partir do entrelaçamento de relações, regido principalmente 

pelas lutas emancipatórias dos países que até então eram colonizados. Nesse 

novo contexto, houve uma divisão – de certa forma evolucionista, por partir de 

perspectivas tecnológicas e industriais - que colocou de um lado, os países 

avançados, “modernizados”, desenvolvidos e de outro, aqueles que eram vistos 

como sociedades “atrasadas”, periféricas, que ainda não tinham passado por 

um processo de modernização (Mattos, 2001). 

 

Era interesse das nações mais desenvolvidas transformar as 

sociedades dominadas, “atrasadas”, em países “avançados”, através da 

criação de um modelo técnico-científico-industrial, que se espalhou de forma 

rápida e intensa. Esse processo de modernização chega ao Brasil a partir de 



 48 

meados da década de 60, período marcado pela ditadura militar, criando na 

economia um mercado de bens materiais, que exclui social e economicamente 

grande parte da população e passa a desenvolver, no tocante à cultura, um 

mercado de bens simbólicos. 

 

A arte produzida a partir do barro se beneficia desse mercado, uma 

vez que ele organiza as indústrias culturais e as políticas estatais, referentes às 

áreas culturais. Através do autoritarismo controlador da cultura, são criadas 

instituições estatais com a finalidade de organizar as diferentes expressões 

culturais. A partir de 1975, a ação do governo se intensifica e a cultura recebe 

incentivos maiores do que nos anos anteriores. É quando é elaborado o Plano 

Nacional de Cultura e há a criação da FUNARTE e da TV Cultura (Idem, 

Ibdem). 

 

Mesmo atuando de formas diferenciadas, Mattos (2001) ressalta que 

a política estatal desse período abre novas possibilidades para ações e 

empreendimentos culturais, principalmente através das políticas de incentivo 

ao turismo. Graças a elas, a cultura “popular” foi mercantilizada, sendo 

explorada como “produto folclórico”. 

 

Portanto, a atividade artesanal passou a ser vista pelos 

organizadores das políticas públicas como um mecanismo econômico e 

ideológico, limitador do êxodo rural e da conseqüente entrada de uma grande 

força de trabalho nos meios urbanos, cujas indústrias não eram capazes de 

absorver. Era uma forma de não agravar ainda mais os problemas 

habitacionais, sanitários e educacionais dos grandes centros urbanos (Idem, 

ibdem).   

 

Considerado como uma atividade econômica, do ponto de vista dos 

detentores do poder político, o artesanato poderia envolver, no processo de 

trabalho, uma quantidade significativa de mão-de-obra, dispensando para isso 

uma pequena utilização de máquinas e ferramentas. É ainda um trabalho que 
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envolve grande parte das famílias, em suas unidades domésticas, com a 

recorrência do trabalho variando de acordo com a procura. Se esta aumenta, 

cresce também a produção. Mas, apesar de uma ocasional diminuição, 

geralmente essa atividade não é interrompida. 

 

Apesar de aparentemente ter sido “engolido” pelo avanço 

tecnológico, o artesão tradicional17 não desapareceu (Porto Alegre, 1994). Ele 

continua vivo, como resultado de um processo constante de criação, recriação 

e principalmente, superação, apesar de alguns considerarem o artesanato uma 

“arte popular ou marginal”. 

 
[...] entendendo que não se trata de uma arte marginal, [...] sua 
vinculação com a sociedade mais abrangente é antiga e 
profunda, mergulha raízes no passado colonial e acompanha 
as transformações sociais, mesmo quando concentrada em 
pequenos núcleos, aparentemente desvinculados dos centros 
dinâmicos e hegemônicos. [...] E, no entanto elas não se 
extinguem. Novas formas de criação e antigos segredos do 
ofício se confundem e se misturam, reelaborando a cada 
momento a expressão artística, numa tensão permanente 
entre continuidade e mudança que é própria da natureza 
dinâmica das culturas. (Porto Alegre, 1994:22)  

 
 

A sociedade ocidental moderna é dividida e fragmentada, 

criando uma separação entre a “esfera do fazer” e a “esfera do saber”, 

colocando o artista e o trabalhador em posições simétricas. As 

sociedades industriais dissociaram o trabalho manual do intelectual, 

causando assim a especialização do trabalhador e, conseqüentemente, 

divisão entre as classes sociais (Marx, 1977).  

 

Portanto, para Arantes (1981), disseminou-se nessas 

sociedades, uma mentalidade de que o produto das classes populares 

não contém “saber”, mas apenas “fazer”; nessa visão, as camadas menos 

favorecidas da população seriam formadas por “fragmentos” de uma 

                                                 
17Digo tradicional no sentido de ser transmitido de geração em geração, de pai para filho. 
Quero explicitar que não vejo a tradição como algo congelado num passado remoto. 
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cultura “melhor” e “mais elaborada” do que a sua, ou seja, a “cultura da 

elite”.  

 

Nas sociedades industriais, o trabalho manual e o trabalho 
intelectual são pensados e vivenciados como realidades 
diferentes e distantes uma da outra. O ‘fazer’ é dissociado 
do ‘saber’, naturalmente. Essa dissociação justifica a divisão 
das classes sociais, à medida que permite que uns tenham 
poder sobre os outros. [...] Repudiamos, qualificando de 
ingênuo, de mau gosto, indigesto, ineficaz, errado, 
anacrônico ou benevolentemente pitoresco, tudo aquilo que 
identificamos com o ‘povo’. (Arantes, 1981:17).  

 

 

Entretanto, tal oposição não acontece quando se fala de artista e 

artesão “populares” e da sua arte, pois para estes a arte é um fazer, onde a 

criatividade está inserida no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua produção. 

 

Nesse sentido, acredito não ser pertinente utilizar a categoria “artista 

popular” ou “arte popular” quando me refiro à prática artesanal das louceiras do 

Córrego de Areia, pois entendo que a sua cultura e o universo simbólico que 

constroem, são definidores do seu trabalho e da sua visão de mundo. Reporto-

me ao trabalho das louceiras como parte integrante de uma cultura dinâmica e 

plural, num contexto localizado, que não pode ser simplesmente reduzido a 

conceitos. 

 

Para Silva e Vidal (1995), a sociedade moderna tem buscado cada 

vez mais a “arte pela arte”, desvinculando os artefatos de outras áreas da vida 

social. Com a arte indígena e a popular acontece justamente o contrário: não 

há uma palavra que defina o que chamamos de arte nessas culturas, porque 

ela não é uma especialidade separada de outros aspectos da vida. O seu 

dinamismo acompanha a dinâmica da própria cultura. 

 

No dia-a-dia desses artistas, o termo arte aparece como designador 

de sua profissão, sua forma de sobreviver, pois não há separação entre 

trabalho e modo de vida. Assim como acontece em outros lugares, descritos 
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por Porto Alegre (1994), para as louceiras do Córrego de Areia, essa ligação 

entre arte e vida cotidiana é muito presente. O modo de viver e a produção 

artesanal estão totalmente imbricados. O trabalho e a vida cotidiana se 

confundem. Lidar com o barro é inclusive, chamado verbalmente de arte.  

 

Essa arte tendo quem compre é muito boa. (Tereza 
Rodrigues, 51 anos, julho/2002). 
 
 
Minha arte de pequeno era fazer cavalinho. (Zé Pequeno apud 
Revista Interior, 1984). 

 

Porém, é necessário esclarecer que as palavras artista e trabalhador 

não querem dizer a mesma coisa; o artista, tal como sugere Porto Alegre 

(1994), é aquele que além de ser competente no que faz, adquiriu respeito, 

admiração e reconhecimento por parte de seus “colegas de profissão”, ao 

atingir o “domínio da sua arte”, através da seriedade, habilidade e aptidão, que 

algumas vezes, o transformam até num mestre18. O trabalhador é aquele que 

realiza outras atividades, não necessariamente artísticas. 

 

Para que se possa entender o processo de feitura do artesanato e 

suas diversas nuanças, é necessário não perdermos de vista que, ao contrário 

da produção industrial, a produção artesanal é essencialmente, local. Dito de 

outra maneira, as formas de fazer, os materiais, os processos de iniciação e 

aprendizado, não são os mesmos em todo lugar.  

 

Quando evocamos experiências diferentes, estamos acentuando 

particularidades, individualidades e conseqüentemente, preservando a 

fecundidade da história. Por isso, reforço o caráter de singularidade do trabalho 

artesanal das louceiras do Córrego de Areia, em virtude das especificidades 

nele existentes, tratadas no decorrer desse estudo.  

 

                                                 
18 A importância do mestre, para as louceiras, será tratada posteriormente. 
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Atualmente, a maioria das manifestações artesanais está inserida no 

circuito turístico. Por isso, as atenções se voltam para aquilo que é visto como 

tradicional, remanescente, exótico, fruto de um passado que não volta mais. 

Falo de uma visão que impera, na maioria dos casos, sobre o artesanato, mais 

especificamente sobre o artesanato cearense, tão admirado, elogiado e levado 

para fora dos nossos limites territoriais pelos turistas, viajantes, e também por 

nós cearenses, quando queremos mostrar a alguém que não é daqui, a nossa 

tradição.  

 

Mas, além de tudo isso, ele tem sido importante fonte de renda para 

muitas famílias, ao longo dos anos, e tem se mostrado como uma das maiores 

riquezas transmitidas de pai para filho. As experiências de vida dos seus 

produtores e as formas de aprendizagem marcam a especificidade dessa arte 

feita pelas camadas menos favorecidas da população (Carvalho, 2000). 

 

A atividade artesanal no estado do Ceará, segundo Porto Alegre 

(1994), é um meio de sobrevivência antigo e diferenciado, profundamente 

ligado à agricultura de subsistência. Para a autora, é preciso entender primeiro 

as relações sociais, no campo, para depois partirmos para a compreensão do 

artesanato, nesse contexto. 

 

No Ceará, é um meio de sobrevivência antigo e bastante 
diferenciado. Reproduz-se ainda hoje, de forma 
continuamente recriada e adaptada, de maneira pouco 
semelhante ao que ocorre com a agricultura de 
subsistência, com a qual possui vínculos também 
profundos e antigos. Mesmo quando não se insere na 
vida urbana, o artesão, muitas vezes um migrante, 
conserva práticas e representações próprias do mundo 
rural [...] e é através da compreensão do processo 
histórico das relações sociais no campo que melhor se 
pode situar o artesanato cearense e não da economia 
urbana. (Porto Alegre, 1998: introdução) 
 
 
 

Ainda segundo autora, a variedade de objetos artesanais cearenses 

é visivelmente encontrada nas calçadas, praças, feiras e mercados de cidades 

do interior como Cascavel, Ipu, Pacatuba, Viçosa ou em redutos afastados das 
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grandes cidades, como a periferia de Fortaleza. Aliás, vale salientar que a 

qualidade e criatividade do artesanato cearense já eram descritas em 1859, 

pela Comissão Científica de Exploração, que veio ao estado a serviço do IHGB 

(Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro), catalogar o maior número possível 

de modos de vida, costumes, tradições (Idem, 1988). 

 

Hoje, o papel do artesanato é outro, ultrapassou sua matriz 

utilitarista, e alcançou uma dimensão ainda mais relevante, transformou-se em 

peça de decoração, em objeto admirado pela sua complexidade estética, que 

também se mostra como resgate aos costumes e tradições, para alguns 

estudiosos da cultura; ou ainda, é apropriado por instituições oficiais, como a 

Ceart, que o elegem como identidade de um povo ou de um lugar, contribuindo 

ainda mais para a segregação social das famílias artesãs, uma vez que nem 

todos os artesãos de um lugar são “privilegiados”.  

 

No Córrego de Areia, esse distanciamento entre as famílias ocorre 

porque as louceiras que não estão inseridas no circuito turístico, ou seja, não 

vendem para a Ceart, têm que enfrentar as variações e incertezas das vendas 

nas feiras da região ou esperar as encomendas. Ao contrário, quem tem as 

peças compradas pela instituição produzem para um mercado certo, 

possibilitando um processo de escoamento mais constante e uma renda mais 

fixa. 

 

Além disso, essa tradição tem como marca o caráter inovador da 

dinâmica cultural, dos desafios que lhes são impostos pelo mercado 

consumidor, do constante processo de criação e recriação, tão inerentes aos 

trabalhos manuais. É nesse contexto que o trabalho artesanal das louceiras do 

Córrego de Areia se insere e se afirma, ganhando terreno e sendo levado para 

fora da pequena comunidade, onde a riqueza dos objetos produzidos contrasta 

com a pobreza das formas de vida de quem os produz. 
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Todo esse processo nos remete às reflexões a respeito da cultura 

material indígena feitos por Silva e Vidal (1995), onde os aspectos do cotidiano 

são colocados como fator importante para se entender o modo de vida de 

diferentes povos, na medida em que a cultura perpassa todas as dimensões da 

vida social. 

 

O tratamento das bases materiais da cultura constitui uma 
estratégia produtiva para desvendar questões relativas à 
vida cotidiana, ritual e artística entre diferentes povos, já que 
elas perpassam todas as dimensões da vida social.(...) O 
Estudo da cultura material e das artes nas sociedades 
indígenas nos diz muito sobre o modo de vida nestas 
sociedades e permite que conheçamos não só as outras e o 
que as distingue da sociedade ocidental. (Silva e Vidal, 
1995:370). 

 

Enfatizam ainda que os sistemas de objetos e as artes de um grupo 

refletem a sua própria história, sua diferenciação em relação a outros grupos, 

incluindo a sua forma de viver, de pensar, seu valor artístico, enfim, as relações 

entre os indivíduos no seu meio e fora dele. Os objetos produzidos pelas 

louceiras do Córrego de Areia, conforme já mencionado, são potes, alguidares, 

quartinhas, panelas, muito úteis numa comunidade sem água encanada, 

situada numa cidade do semi-árido nordestino, onde as chuvas são escassas. 

Tais utensílios têm grande importância tanto para armazenar a água trazida 

dos reservatórios públicos - já que o lugar não possui rede de água e esgoto - 

quanto para acumular a água das chuvas. 

 

Para além do utilitarismo, as louceiras também fazem outros tipos de 

peças: cofres, jarros, jogos de feijoada, travessas de formas variadas, 

abajures, que foram introduzidos por pessoas de fora da comunidade, através 

de desenhos. Têm papel relevante aqui o Projeto Rondon (anos 80) e a Ceart19 

(anos 90), que inseriram modelos que até então as louceiras não conheciam, 

diversificando a produção, que deixou de ter um caráter apenas utilitário e 

ganhou ares de arte, através de louça figurativa. 

                                                 
19 A intervenção da Ceart no Córrego de Areia será tratada no capítulo seguinte. 
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Entretanto, o que é mais importante ressaltar, é que os princípios do 

trabalho continuam os mesmos, ou seja, o modo de fazer, as etapas do 

processo de produção – como a queima, descritos anteriormente - continuam 

sendo feitos da mesma maneira que eram feitos pelas gerações anteriores, 

independente do tipo de objeto que será produzido. 

 

A exemplo do que acontece no Córrego de Areia, os artesãos do 

Vale do Jequitinhonha, citados por Mattos (2001) também tiveram o contexto 

em que viviam e produziam seus trabalhos, alterado, mas os ceramistas têm 

lutado para manter o que lhes é próprio, específico e singular, no que se refere 

às concepções de seus trabalhos, às suas práticas e aos seus estilos. Em 

outras palavras, apesar da imposição e das exigências do mercado, os 

artesãos atuam de uma forma que faz sentido cultural para eles. 

 

Por isso, cada objeto produzido está impregnado da cultura daqueles 

que o fabricaram; são animais (bois, porcos, cavalos, galinhas) e bonequinhos 

em forma de gente (banda de música, cantador, agricultor e sua enxada, 

carroça com bois, vaqueiro, dentista, professor, médico) que refletem o 

cotidiano de uma comunidade rural, onde há atendimento médico e dentário 

uma vez por semana.20 O lazer também é retratado nas formas que são dadas 

ao barro, quando aparecem a banda de música da cidade, os jogos de sinuca, 

a vaquejada, as mesas de bar ou os conhecidos cantadores de viola, 

abundantes na região. 

 

Portanto, os objetos modelados no Córrego de Areia, estão 

intimamente ligados às experiências de vida da louceira. Neles estão contidos 

e agarrados sinais das mãos dos artistas, as materializações das suas 

histórias, que também se misturam com as histórias da sua comunidade, do 

seu modo específico de viver. 

 

                                                 
20 Esse atendimento médico e dentário é realizado através do Programa Saúde da Família, do 
governo Federal, onde equipes médicas deslocam-se semanalmente às comunidades rurais.  
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Para que possamos compreender as visões de mundo de quem 

produz tais peças, é necessário entendermos as suas condições de vida, de 

produção, o significado do seu uso e o seu conteúdo simbólico. Afinal, a cultura 

de um povo também é composta de ações, concepções e idéias que se 

expressam concretamente. Ou seja, não podemos considerar a produção 

decorrente da atividade com barro sem levarmos em conta as situações sócio-

históricas onde ela se realiza. Através dessas peças são materializados 

elementos importantes da cultura local e assimilados princípios de outras 

culturas, que também se fazem presentes (Mattos, 2001). 

 

Para Porto Alegre (1994), é necessário entendermos primeiramente 

o contexto onde o artesanato é produzido, pois não podemos separar as 

questões econômicas de produção e comercialização de questões referentes à 

simbologia e ao significado que esse trabalho tem para quem o faz. 

 

1.3. Produzindo uma tradição 

 

A produção artesanal, mais do que qualquer outra exige 

aprendizado, característica principal da tradição que mantém viva esse tipo de 

manifestação cultural.  É na aquisição do saber que as tradições são expressas 

e mantidas. Esse saber possibilita a transformação imediata de um elemento 

natural como o barro, por exemplo, num objeto que terá durabilidade 

incalculável e valor inestimável para quem o fez. 

 

Conforme já mencionei, reporto-me à tradição como algo que é 

transmitido, dito, contado, recriado, inventado, de geração a geração, através 

da memória. No caso do trabalho artesanal das louceiras do Córrego de Areia, 

o que é passada é a memória do fazer, do posicionamento do corpo, o uso da 

mão, a oralidade, o saber técnico, propagados nos próprio exercício da 

atividade artesanal, preservando assim uma tradição cuja origem já se perdeu 

no tempo. 
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Quem começou a fazer loiça foi umas véia que já morreram 
[...]mas minha avó, Joana Cunca, fazia loiça. Isso Tudo era os 
velho que já morreram. Aí os filho foram aprendendo e ficaram 
tudo trabalhando. (Maria de Jesus, 77 anos, julho/2002)  
 
 
Quando eu nasci minha mãe já fazia, meus irmãos e eu fui 
crescendo, comecei a trabalhar e hoje em dia trabalho ainda, 
já vem de caco véi, dos avô, dos bisavô. (Eunice Freitas, 47 
anos, abril/1998). 

 

As louceiras demonstram a preocupação de manter viva tal tradição, 

e embora elas não utilizem essa terminologia, se preocupam em iniciar seus 

filhos no trabalho com a louça, pois não querem que a produção artesanal nem 

esse saber acumulado, se perca com o passar dos anos. 

 

 

Hoje os jovens não querem nada na vida não, querem só viver 
assim mesmo. Mas eles era para querer fazer que nem nós, 
para quando nós morrer eles ficar no canto de nós, que era 
para nunca se acabar a produção.(Maria Rodrigues, 55 anos, 
abril/1998). 

 

Para Porto Alegre (1994), essa reprodução é favorecida pela existência 

de núcleos artesanais estáveis, na maioria dos casos, familiares, que envolvem 

de algum modo, grande parte das pessoas de uma comunidade na produção dos 

objetos. 

 
Algumas das artes e ofícios mais antigos da região, [Nordeste] 
como a cerâmica, os trançados de palha de carnaúba, a arte 
da madeira e do couro, se reproduzem de uma geração a 
outra em núcleos estáveis – pode ser um bairro, um distrito ou 
todo um município. O que mais caracteriza esses núcleos é o 
fato de que grande parte da comunidade está envolvida, quer 
na produção, quer na comercialização de determinados artigos 
que fazem parte da vida diária da maioria das pessoas. (Porto 
Alegre, 1994: 57). 

 

Nesse sentido, seria possível dizer que, no Córrego de Areia, o 

aprendizado se dá no próprio fazer, pois a louceira realiza sua atividade no 

ambiente doméstico, familiar. Desde muito cedo, as crianças convivem com o 

universo artesanal, dividindo espaço com as peças em processo de 
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modelagem, secas ou queimadas, auxiliando as mães no transporte dos 

objetos, ou até nas brincadeiras.  Desse modo, a tradição é transmitida e 

incorporada, geração após geração, de forma tão “espontânea e natural” que as 

pessoas nem se dão conta.  

 

É, eu vi meu pai fazendo, aí [...] eu acho que não foi tanto 
aprendido com ele, porque a loiça que ele fazia era pote, 
quartinha, alguidar. Agora, os pote e as quartinha foi aprendido 
com ele, mas essas coisa miúda eu aprendi só de cabeça. 
(Maria Rodrigues, 55 anos, abril/ 1998). 

 
 

 

Em 1998, quando eu iniciei os primeiros contatos com as louceiras, 

havia um discurso recorrente de que os filhos não queriam aprender a fazer 

louça, então os mais velhos iriam morrer e a tradição morreria junto com eles, 

por não haver uma continuidade por parte das gerações seguintes. 

 

[...] As vezes eu falo assim mais as meninas, digo, daqui uns 
dia, aqui nós, vai se acabar. Ali para os outro não, que pode os 
filho querer aprender, mas aqui, por nós, estou pensando que 
um dia acaba, quando nós tiver morrido. (Veranilde Braúna, 43 
anos, abril/1998). 

 
 

Em 2000, conheci com Carmelita Ribeiro, chamada de Carminha, 

que estava então com quinze anos e não se interessava em trabalhar com 

barro, confirmando a falta de vontade dos jovens da comunidade em dar 

prosseguimento ao trabalho artesanal, fato este que preocupava bastante as 

louceiras. 

 

É muito trabalhoso. Dá muito trabalho. Nunca tive vontade de 
trabalhar nisso. Quando eu era pequena, brincava com barro 
porque não sabia o que era. Se fosse uma coisa que tivesse 
vantagem eu queria, se tivesse saída, mas acontece que não 
tem, então não vou trabalhar no pesado para ganhar nada. É 
muito melhor estudar. ( Carmelita Ribeiro, janeiro/2000) 
 
 

Contudo, em 2002, volto ao Córrego de Areia e encontro Carminha 

trabalhando numa loja de digitação e acesso à Internet em Limoeiro; percorre 

diariamente os sete quilômetros que separam a comunidade da cidade, de 
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bicicleta, para ir ao trabalho. Sua mãe, Antônia Ribeiro, 45 anos, conhecida 

como Toinha, tem ainda um casal de filhos, Carmezita e Arnaldo, mas 

Carminha é a filha mais velha. A mãe não agüenta mais amassar o barro, pois 

é uma tarefa que exige muito esforço físico, tornando-se muito cansativa para a 

sua idade. 

 

 

 

Figura 13-Toinha fazendo seus filtros 

  

Para minha surpresa, quem amassa o barro agora é Carminha, 

quando chega do trabalho, e a menina, que agora está com dezoito anos, não 

reclama de tão pesado serviço. A mãe diz que “ela sabe o ponto de amassar o 

barro, mas não sabe fazer loiça”; há dois anos atrás, ela nem se aproximava do 

barro, ao contrário de hoje, que é responsável pelo início do processo de 

produção. A filha amassa e a mãe dá continuidade com a modelagem, 

revelando o caráter dinâmico da cultura e da produção artesanal. 
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Essa família é extremamente eclética. Moram na estrada principal, 

quase em frente à capela, numa casa com várias plantas e dois cachorros. A 

caminhonete modelo toyota, usada para transportar as peças de barro até a 

feira de Tabuleiro, está sempre estacionada na área do lado direito da casa. 

Para pequenos deslocamentos, é sempre utilizada a moto de Nonato, o dono 

da casa, que trabalha de moto-táxi em Limoeiro, mas também toca acordeom e 

tem conhecimentos ligados à eletrônica, pois concerta rádios, televisões, 

geladeiras, ventiladores, enfim, uma grande variedade de objetos eletro-

eletrônicos, na vizinhança. 

 

A casa de Nonato e Toinha é uma verdadeira torre de babel. Em 

meio aos rádios, televisões, relógios, liquidificadores e ferros de passar que 

esperam para serem concertados, há ainda uma bateria de lata feita por ele 

próprio para o filho tocar e estão dispostos os móveis da família. Algumas 

cadeiras, uma mesa, geladeira, rádio, televisão e redes que também dividem a 

sala, a cozinha e o único quarto com os montes de barro que estão prestes a 

serem amassados ou modelados. Há ainda peças prontas, já queimadas, 

ideais para a venda.   

 

O filho, Arnaldo, que agora está com vinte e dois anos, também é 

artesão, mas não trabalha com barro e sim com madeira, fazendo carros e 

caminhões de brinquedo, que são muito elogiados e vendidos na sua própria 

casa, apenas sob encomenda. Por ter crescido em meio a tanta efervescência 

de criatividade, Carminha não tem problema em conciliar o trabalho com o 

barro na comunidade e o chip dos computadores da loja em Limoeiro. 

 

É interessante perceber que não há uma idade específica para que o 

trabalho com o barro seja iniciado, nem também para que as meninas, que são 

as únicas iniciadas, comecem a modelar e produzir suas próprias peças. A 

caçula da família, Carmezita, não está envolvida com nenhum desses 

trabalhos e dedica-se, por enquanto, apenas aos estudos secundaristas. Para 

Porto Alegre (1994), essa continuidade do trabalho artesanal, para quem nasce 
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num lugar como esse, tem seguimento mesmo que a família cresça, se 

disperse, mude de cidade ou até de país. A tradição continuará latente entre os 

membros desse núcleo. 

 

Mas Carminha não é a única a dar continuidade ao trabalho com a 

louça. Ercília Braúna, artista que trabalha principalmente com miniaturas, já 

iniciou sua filha Élida, de oito anos.  Apesar de ainda ser muito pequena e de 

ser impossível precisar se ela continuará ou não a tradição da mãe, enquanto 

“brinca” de fazer objetos, a menina está adquirindo o saber técnico, o fazer 

artesanal e contribuindo para a preservação da tradição familiar. 

 
 
 
A minha tem oito anos. Aqui, acolá, ela diz: ‘mãe, vou começar’, 
aí começa assim, uns cofrezinho, assim redondinho, ela vai 
começando a parte de baixo e eu termino pra ela, digo que é 
pra ela quando vender, aí eu vendo na rua, trinta centavos, aí 
eu digo que é pra ela, ela fica morta de alegre, aí ela faz. Aí, 
quando acaba eu digo que tá faltando e ela: ‘vamo, mãe, vou 
começar’. Aí ela começa e eu digo que o dinheiro é para ela, e 
ela fica com mais vontade de fazer. (Ercília Braúna, 39 anos, 
novembro/2002). 

 

 

É comum ainda, para um núcleo artesanal e familiar, possuir uma 

referência, alguém que é lembrado como o iniciador, o mestre, o detentor do 

saber a ser repassado para as gerações futuras. Para um objeto ser 

apresentado e reconhecido por todos como uma arte, exige um processo de 

formação, de conhecimento e de crença por parte de quem o faz. A prática 

artesanal exige tempo, interesse e observação. È baseado nesses aspectos 

que se constitui a figura de mestre (Oliveira Júnior, 2004)21.   

 

A figura do mestre personifica um conjunto de práticas e saberes, que 

constituem o patrimônio imaterial de um grupo. Ser Mestre é ter a 

responsabilidade de repassar seu conhecimento, seu senso de 

                                                 
21 Sobre a formação do mestre, em comunidades pesqueiras, ver Oliveira Júnior, in Os 
Tremembé e o Mar. Proposta Alternativas/Instituto da Memória do Povo Cearense. N 12 (2004) 
– Fortaleza: IMOPEC, 2004 – v. : il. : p&b. 
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responsabilidade e sua sabedoria, para um aprendiz ou um filho.  Durante 

esse convívio, não é transmitido apenas um saber técnico, mas também 

concepções sobre vida, arte, necessidade e estética, numa linguagem 

sutilmente percebida e apreendida por ambas as partes (Paiva, 2004).  

 

Em maio de 2004, o governo do estado do Ceará, sancionou a lei no 

13.351, do Registro dos Mestres da Cultura Tradicional Popular, onde 

inicialmente 12 pessoas foram selecionadas pelo Conselho Estadual de 

Preservação do Patrimônio Cultural. A escolha privilegiou portadores de 

conhecimentos e técnicas necessárias à preservação e a produção da cultura 

“tradicional” cearense (Paiva, 2004). Os agraciados com o título de Mestre da 

Cultura Popular receberão auxílio vitalício de salário mínimo mensal, ficando 

obrigados a transmitir o seu saber a alunos e aprendizes. Na lista desses 

Mestres, publicada pela Secretaria Estadual de Cultura, aparece o nome de 

Lúcia Rodrigues da Silva, com um nome artístico de Lúcia Pequena. 

 

Segundo Porto Alegre (1994), a tradição familiar tem um peso 

especial na carreira de um artista do povo. A figura do mestre e do pai se 

confunde, ele é freqüentemente citado com respeito e admiração, sendo 

comum também à repetição do nome completo do artista, revelando todo o 

orgulho que a família sente dele.    

 

Entre as louceiras, conforme já foi assinalado, a principal referência à 

figura paterna é atribuída a José Sebastião da Silva, conhecido por Zé 

Pequeno, falecido em 1988, aos 64 anos. Ele ganhou notoriedade, inclusive 

para fora do Ceará, pela complexidade, precisão e criatividade das suas peças 

de barro. Através das carroças com boi, das bandinhas de música, de Lampião 

e Maria Bonita, retratava os costumes da “gente da roça”, expressando assim o 

seu universo místico e cultural. Zé Pequeno tem peças expostas no Museu de 

Arte e Cultura Populares, do Centro de Artesanato, e no Centro Cultural Banco 

do Nordeste, em Fortaleza. 
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Comecei com dez anos de idade. [...] Fazia vaquinha com 
bezerro, cachorro, essas coisas. Aí eu juntava e levava para 
vender na rua. Mas depois  que  eu aprendi mesmo a arte eu 
vendo é em casa mesmo. [...] Aqui eu faço de tudo. É dentista, 
vaquejada, carrocinha de cavalo, mesa de bebedeira, 
professor escrevendo livro, cantador de viola e as bandinha de 
tocador. Faço também agricultor indo para o trabalho, Maria 
Bonita e Lampião montado no cavalo, pato e coruja arrepiada 
(Zé Pequeno apud Revista Interior – 1984)  
 
 
  

O período áureo do trabalho de Zé Pequeno aconteceu nos anos 

oitenta, mais precisamente no início da década, quando foi muito presente a 

ação do Projeto Rondon22 na comunidade. Devido ao fluxo constante de 

estudantes, vindos principalmente do sul do país, este artista começou a ver 

que seus “bonequinhos de barro” tinham saída e assim adequava a produção 

àquilo que os visitantes queriam não apenas ver, mas principalmente levar.  

 

 

[...] Toda semana vinha gente aqui para encomendar as 
bandinha de música, os bonequinho de barro. Nós trabalhamo 
uns quinze anos para o Projeto Rondon. Sempre que eles 
vinha a Limoeiro, vinha aqui encomendar. Aí quando chegava 
o fim do mês nós tinha feito as coisa, eles levava, e depois 
vinha outra equipe. Vinha gente da faculdade, tinha dia de vir  
quatro, cinco, carro aqui atrás de coisa. (Lúcia Rodrigues, 42 
anos, abril/1998). 
 
 
 

Zé Pequeno não sabia ler nem escrever e morava numa casa de 

taipa, feita por ele próprio - onde também produzia e vendia suas peças - com 

a mulher e cinco filhos23. Até hoje, seus filhos continuam a fazer o trabalho 

herdado do pai. Mas, logo após a sua morte, essas louceiras enfrentaram 

dificuldades tanto para fazer quanto para vender a louça, chegando inclusive a 

interromper a produção, pois trabalhavam em louça utilitária, e não em peças 

com o requinte e a complexidade estéticas que ele fazia. 
                                                 
22 Esse projeto elaborado durante o governo militar brasileiro, onde os estudantes universitários 
eram mobilizados através de incursões pelo interior do país, sob o pretexto de conhecer a 
realidade. Eles também prestavam serviços às comunidades carentes em várias áreas: 
medicina, odontologia, engenharia, acompanhamento social etc. A cada quarenta dias, as 
turmas eram revezadas. Para a cidade de Limoeiro, vinham alunos principalmente do Sul do 
país, com incidência maior da Universidade Estadual de Londrina-PR. 
 
23 A família de Zé Pequeno será descrita no capítulo seguinte. 
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Quando papai era vivo, ave-maria, a gente trabalhava muito. 
[...] Mas depois que papai morreu, diminuiu muito, porque o 
povo procura muito os bonequinho que papai fazia e só quem 
sabe fazer é Pio, meu irmão. (Lúcia Rodrigues, 42 anos, 
abril/1998).     

 
 

O único que sabia fazer as tais peças era seu filho Pio, mas 

abandonou o artesanato porque “não tinha venda certa”.  Mas, com a 

valorização do artesanato no governo Geisel, as pessoas que iam ao Córrego 

de Areia, levavam desenhos e fotografias de revistas. Maria, filha de Zé 

Pequeno, foi adaptando, as encomendas foram voltando e hoje sua marca são 

os jogos de feijoada, aprendidos através de sugestões da época do Projeto 

Rondon.  

 

Por iniciativa e incentivo da Central de Artesanato (Ceart), em 2002, 

Pio voltou a fazer os tão procurados “bonequinhos de barro” (padres, vaqueiro 

derrubando rês, bumba-meu-boi) e “bandinhas de tocador”. Seu estilo, muito 

parecido com o do pai, aproxima-se do repertório de mestre Vitalino, em 

Caruaru-PE24.  É muito preocupado com o acabamento, alisando as peças até 

a perfeição.  Porém, só trabalha no verão e chega a ganhar dois salários 

mínimos. Quando não há destino certo para as peças que produz, ele prefere 

trabalhar na agricultura, principalmente nas plantações de arroz, abundantes 

na comunidade. 

 

Contudo, não se pode perder de vista que este trabalho artesanal 

está inserido num mercado mais amplo, que tem movimentos diversos e 

constantes, onde situações novas são criadas, exigindo adequação à dinâmica 

social. Para atender a esse mercado, o artesanato tem que se modificar, ser 

renovado, construído, alterado, mas sem deixar de ser um produto das 

manifestações culturais de quem o faz.  
                                                 
24 A obra de mestre Vitalino é referendado por muitos estudiosos da cultura e folcloristas como 
Cascudo, Araújo (1974) e Megale (1999). Destaca-se pela variedade e diversidade de bonecos 
de barro, esculpidos e pintados à mão, retratando o cotidiano da cultura nordestina. 
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Os mercados que absorvem a produção artesanal do Córrego de 

Areia, como as feiras da região jaguaribana e a Ceart, a intervenção dessa 

instituição na comunidade e a descrição dos núcleos familiares serão 

mencionados em seguida. 
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2. OS NÚCLEOS ARTESANAIS E A INTERVENÇÃO DA  CEART 

    

 
A casa caiada com a soleira voltada para o 
nascente, possuía a beleza das coisas 
estáticas. 
Na sala, o oratório ostentava um panteão 
sincrético, um jarro de flores, uma vela que 
nunca se apagava. 
No canto da parede, o pote rodeado de 
canecas de alumínio. 
De tão limpas, pareciam pura prata. 
Cortinas coloridas dividiam os cômodos, 
emprestavam ao ambiente uma alegria 
conhecida. 
Com a simples carícia do vento, 
esvoaçavam sugerindo metáforas. 
 
          (Gérson Júnior) 

 

 

As peças produzidas pelas louceiras do Córrego de Areia têm 

diversos destinos. Apesar da produção e da venda do artesanato serem 

realizadas individualmente, há dois “núcleos familiares” (Porto Alegre, 1994) 

bem definidos, que disputam a clientela, o mercado e a herança do saber 

artesanal. 

 

 

2.1. A família de Zé Pequeno 

 

O primeiro é a família de Zé Pequeno, de sobrenome Rodrigues, 

composta pelos irmãos Maria, Lúcia, Raimunda e Pio, que devido a grande 

expressividade atingida pelo pai, principalmente nos anos 80, sentem-se 

detentores do conhecimento herdado da ancestralidade, expresso na figura do 

mestre Zé Pequeno. 
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O acesso a casa deles dá-se através de uma ponte de madeira, 

muito pequena, que separa a ruela onde moram da estrada principal, formando 

um ângulo de noventa graus. Embaixo dela passa a água que escorre da 

estrada em época de chuva. 

 

Lúcia (com dois meninos e o marido, que é tratorista) e Pio (solteiro) 

moram com a mãe, dona Tereza, numa casa de alvenaria que fica no lugar da 

antiga casa de taipa onde todos moravam quando Zé Pequeno era vivo. A 

matriarca está com 74 anos e há muito tempo deixou de fazer panelas e 

alguidares. 

 

 Ao lado esquerdo fica a casa de Maria, que mora com três filhos 

(rapazes) e o marido. Criam galinhas, porcos, ovelhas soltos ao redor de casa, 

além do gado, cuidado com todo afinco por Edvan, marido de Maria, que 

mesmo sofrendo de epilepsia e “não podendo trabalhar”, só sai de casa depois 

de “dar comida aos bicho”. 

 

Raimunda, a outra filha, tem quatro filhos (dois meninos e duas 

meninas) e mora a cerca de trezentos metros da casa da mãe e dos irmãos. As 

casas da família de Zé Pequeno são muito semelhantes, tanto externa, quanto 

internamente.  Têm o mesmo formato, são pequenas, compostas por uma 

área, uma sala, dois quartos e uma cozinha, com um enorme quintal, chamado 

por todos que moram na zona rural, de “terreiro”.  

 

A semelhança também aparece na composição e disposição da 

mobília: na sala, uma televisão colocada sobre uma pequena mesa; nos 

quartos, redes que estão sempre armadas à espera de alguém que decida 

“tirar um cochilo” e malas dispostas aos pés da parede ou um pequeno e velho 

guarda-roupa onde são guardadas as roupas de toda a família. 

As redes e as malas dividem espaço com uma montanha de peças 

que já estão embaladas em jornais ou ainda esperando secar para serem 

queimadas. Na cozinha, há um fogão a lenha e um velho fogão a gás, que não 



 68 

é usado diariamente para “poupar o gás”, alguns utensílios de alumínio, potes 

com água de beber, bacias e alguidares. 

 

 Na casa de Maria não tem geladeira, mas as irmãs Lúcia e 

Raimunda têm, esta faz também “dindin25 para vender”. O banheiro foi 

construído em anexo à cozinha e como não há água encanada na comunidade, 

este tem um pequeno tanque, com cerca de um metro e meio de comprimento 

e oitenta centímetros de altura, feito de cimento e tijolo, que armazena a água 

fria dentro de casa para o banho. 

 

Conforme já foi mencionado, Pio faz os bonequinhos que o pai 

criava, Maria especializou-se nos jogos de feijoada, mas também produz 

cinzeiros triangulares, redondos e abajures. Lúcia trabalha com perfeição nos 

jarros de suco e Raimunda nos vasos que servem de “enfeite”. 

 

Essa família vende louça para a Central de Artesanato, em Fortaleza, 

na Vila Cultural Limoeirense, ou mais raramente, sob encomenda; desde 1992, 

os jogos de feijoada com 35 peças - que pode variar para a “feijoada jerimum” 

onde as peças tornam-se bojudas e com gomos - são vendidos para a Ceart 

junto com os jarros, travessas, abajures e cinzeiros. A partir do trabalho feito 

por essa instituição, a produção foi diversificada, foram introduzidos novos 

modelos e há um acompanhamento mensal feito por um técnico. 

 

As primeiras peças que entraram aqui foram os jogos de 
feijoada [...] Como sempre a gente faz, levamos os modelos, 
aqui faz esse acompanhamento. A função do técnico é essa, 
é orientar na parte da comercialização e também na 
confecção de novos desenhos. (Socorro Andrade, técnica do 
setor de design da Ceart, Novembro/2000). 

 

 

                                                 
25 Em Limoeiro, chama-se dindin o que em outros lugares é chamado de cafona ou geladinho, 
ou seja, sorvete dentro de um saquinho de plástico. 



 69 

 

Figura 14- Jarros e jogos de "feijoada jerimum", co mprados pela Ceart. 

 

 

É um grupo fechado, liderado pela Maria de Zé Pequeno, como é 

conhecida e gosta de ser chamada, onde é vetada a participação de outras 

pessoas que não sejam da família, mesmo que essa abertura possibilite um 

aumento da produção. 

 

  

[...] O grupo da Maria, ele é muito fechado, então eles não 
abrem espaço para aumentar o grupo, é um grupo familiar, 
que se compõe mesmo só dela, da Lúcia, que faz os copos, as 
jarras e ela absorve aquele outro lado. Pronto, ela não abre, 
isso aí a gente discutiu muito, para abrir, mas ela não quer, ela 
realmente fecha nisso aí, que realmente não tem necessidade, 
porque o que elas fazem tem como abastecer a Ceart e o que 
elas fazem, esses produtos também não vendem lá na feira, 
então é só para cá e não precisa. (Idem, ibdem). 

 
 
 

Portanto, percebe-se que apesar da insistência por parte da Ceart, 

Maria não abre mão de continuar trabalhando em regime de tradição familiar, 
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pois nesse sistema, é ela quem “dá as ordens”. Além disso, ao incorporar o 

nome do pai ao seu, ela está trazendo à tona todo o respeito e notoriedade que 

ele adquiriu. Fechar o grupo significa ainda que esse status não vai ser dividido 

com outras louceiras, o que pode atrair os clientes para si, tendo em vista que 

ela é uma herdeira legítima da “arte” de Zé Pequeno. 

 

 

Vem junto as encomendas, aí quando chega aqui eu é quem 
reparto. Eu sou a chefe de repartir as coisa , aqui tudo quem 
divide é eu. [...] Nem Raimunda, nem Lúcia, sabe qual é o 
barro bom pra loiça, só quem sabe é eu.(Maria Rodrigues, 55 
anos, novembro/2002, grifos meus). 
 

 

Ora, quando se apresenta como a “chefe de repartir as coisa”, 

Maria está me dizendo, implicitamente, que ela ocupa uma posição 

privilegiada em relação aos outros membros da família. Ela é a responsável 

pela escolha de quais peças vão ser feitas e por quem. Assim, ela assume 

a postura de guardiã oficial de uma memória que, embora tenha sido 

inicialmente legada de seu pai, atualmente adquire outros contornos, dados 

pelos outros membros da família.    

 

 

2.2. A família Braúna   

 

O segundo núcleo é constituído pelas irmãs de sobrenome Braúna. 

Segundo algumas pessoas mais idosas da comunidade, foram os 

antepassados dessa família que iniciaram a produção de louça, através de 

Chico de Mercê, bisavô das irmãs Braúna. Na verdade, a origem das famílias é 

uma só, pois João Braúna, pai delas, que faleceu no início dos anos 90, era 

primo de Zé Pequeno. Dona Nilce e João Baúna faziam cerâmica, que aliada 

ao cultivo de milho, feijão e algodão, servia de sustento para os doze filhos que 

tiveram; desses, apenas três dedicaram-se ao trabalho artesanal: Veranilde, 

Ercília e Avelanda. 
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Essa família tem melhores condições financeiras do que a família de 

Zé Pequeno. De um modo geral, têm casas maiores, têm um lugar para 

armazenar a louça já queimada, e possuem objetos de maior valor como motos 

e antenas parabólicas.  

 

À medida que foram casando, os filhos foram ganhando pedaços de 

chão e hoje moram praticamente todos juntos, numa espécie de sítio, com 

cerca de meio hectare, rodeado de limoeiros, goiabeiras, cajueiros, onde 

nenhuma casa é cercada, cada uma tem seu galinheiro e a água é retirada de 

um poço comum. Alguns criam porcos. Também há plantas ornamentais, que 

dão muitas flores e aliadas às árvores frutíferas, formam sombras muito 

agradáveis, que amenizam a sensação de calor.  

 

Para se chegar até lá, é necessário dobrar a direita num beco 

estreito, conhecido como corredor, logo depois do Módulo Esportivo Dulce de 

Almeida Maia, que é uma quadra esportiva. Hoje, aos 68 anos, dona Nilce 

conta que abandonou a “arte” devido ao cansaço e a dor nas costas, mas 

relembra que aprendeu a fazer louça com a avó, aos sete anos, e quando 

casou ensinou ao marido e depois às filhas. A casa onde mora e o forno ainda 

são herança do esposo, e continua preservado como se fosse uma 

homenagem. 

 

Avelanda, a mais velha das três, mora na primeira das casas dos 

Braúna. É separada do marido, tem um filho e uma filha adolescente e gosta de 

fazer grandes jarros ornamentais. Sua casa tem uma área relativamente 

grande na frente, dois quartos, uma sala, uma cozinha e um grande quintal de 

uso comum. A mobília, sempre arrumada, é composta por itens básicos como 

camas, sofás, geladeira, televisão e fogão a gás. Tem uma moto Honda Biz 

100 cilindradas, comprada com dinheiro obtido da venda de algumas vacas. 

 

Já Ercília, a mais nova das três irmãs, mora na segunda casa, 

seguindo a ordem do “corredor”, vizinha a Avelanda. Tem uma filha de nove 
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anos, que já se interessa em fazer trabalhos com barros, seu marido é moto-

taxista em Limoeiro e sua casa segue mais ou menos os padrões da casa da 

irmã. Também tem uma área, dois quartos, cozinha, banheiro, sala de estar e 

os objetos que compõem a mobília são quase os mesmos, com exceção da 

antena parabólica que esta tem. Gosta de trabalhar no barro à tarde, depois de 

“cuidar das coisa de casa”, tarefa esta realizada durante o período da manhã.  

 

 

 

Figura 15- Cinzeiros “ porquinho, triângulo e sapatinho”,  feitos por Ercília Braúna 

 

 

Enquanto Avelanda e Ercília são extremamente detalhistas, 

Veranilde, a irmã artesã, “do meio”, está mais preocupada com a quantidade do 

que com a qualidade. As irmãs contam que “ela não quer nem saber se sai mal 

feita ou não”, mas já amanhece “agarrada fazendo loiça”.  

 

Ao contrário das outras, Veranilde, que está no segundo casamento 

e já tem netos, gosta de fazer louça de manhã cedo, antes de começar os 

afazeres domésticos. Também é ela que vai para a feira da cidade, aos 
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sábados, junto com seu tio Raimundinho, vender a produção de sua família. 

Sua casa se assemelha a das irmãs, sendo que não possui moto nem antena 

parabólica. 

 

A família Braúna vai à feira de Limoeiro do Norte, aos sábados de 

manhã, para comercializar sua produção, mas também recebe encomendas, 

além de vender para a Ceart. Seus produtos mais conhecidos são os cofres, 

mealheiros em formato de bichos como coruja, pombinha, porquinho e pata, 

além dos cinzeiros triangulares e em forma de sapato, feitos por Ercília.  

 

Avelanda gosta de fazer vasos grandes, de todo tipo e tamanhos, “do 

jeito que a pessoa encomendar”. E Veranilde, além de fazer travessas com 

formato de folhas, também faz panelas, filtros, alguidares, potes, enfim, as 

peças mais utilitárias. 

 

 

2.3. As louceiras que não vendem para a Ceart 

 

 

Há ainda outras louceiras na comunidade, que vendem suas peças 

na feira semanal de Limoeiro do Norte (Raimunda Ribeiro, Terezinha 

Rodrigues) e na cidade vizinha, distante 12 km, Tabuleiro do Norte (Antônia 

Ribeiro, Maria de Silina); ou então, vendem para atravessadores, que as 

revendem em Morada Nova, a 38 km (Maria e Zé de Chagas). Nesses casos, o 

dinheiro que vem da louça é a única renda familiar, pois têm os maridos 

doentes ou são separadas e precisam sustentar os filhos. 

 

Raimunda Ribeiro, é irmã de Antônia Ribeiro (Toinha, descrita no 

item 1.3 do capítulo I), também aprendeu a fazer louça com sua mãe, é casada 

e tem oito filhos adultos; O marido é batedor de tijolo, ou seja, utilizando o 

mesmo barro que a mulher usa para fazer suas louças, ele usa para fabricar 

tijolos na sua olaria. 
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Mundinha, como é conhecida, trabalha apenas com peças grandes: 

potes, quartinhas e alguidares e só vende na feira ou “caso apareça alguma 

encomenda, assim, em casa”. Sua casa fica na estrada principal, quase em 

frente à capela, sendo possível dizer que suas condições materiais de vida são 

semelhantes às da família de Zé Pequeno. 

 

Terezinha Rodrigues, também é especialista no mesmo tipo de 

peças, mas quem vai à feira levar seus objetos para vender é seu Raimundo 

dos Santos, marido dela e tio das louceiras da família Braúna (descritas no item 

2.2 deste capítulo).  

 

Ela também faz filtros de barro e mora na estrada principal, ao lado 

da pracinha do Córrego de Areia, mas quem queima a louça é o seu marido. 

Ao lado da sua casa, tem uma pequena casa de taipa onde o trabalho 

artesanal é feito, separado da unidade doméstica. Tem três filhos adultos, 

sendo que uma filha, genro e neta moram com ela.  

 

 

Figura 16- Alguidares em processo de secagem, feito s por dona Terezinha 
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A única louceira que vende para atravessador é Eunice Freitas 

Ribeiro, conhecida por Maria de Zé de Chagas. A louça feita por ela também é 

utilitária e é comprada para ser revendida no município vizinho de Morada 

Nova. A casa de Maria está localizada no mesmo corredor das casas da família 

de Zé Pequeno, sendo a última do pequeno e estreito beco. Sua situação é 

uma das mais difíceis, pois tem oito filhos, a maioria crianças, e a única fonte 

de renda que tem é o trabalho com o barro, uma vez que o marido é doente de 

tuberculose e não pode trabalhar.  

 

O sustento da família provém todo do pouco dinheiro obtido com a 

renda da louça, ou na época do inverno, complementa o orçamento apanhando 

feijão nos grandes plantios locais, interrompendo temporariamente o trabalho 

com o barro. Ela também faz potes, quartinhas e alguidares para Maria de 

Silina, louceira vizinha, que os compra e revende na feira de Tabuleiro do 

Norte, junto com Toinha. Devido à idade avançada, Maria de Silina, que já é 

aposentada pelo INSS, não consegue mais amassar, modelar e queimar a 

louça, mas não quer “perder seu canto na feira”, por isso compra a produção 

da louceira vizinha e a revende. 

 

   

2.4. As Feiras 

 

Acreditando, assim como Vieira (1980), que as feiras do interior do 

Ceará não são eventos constituídos apenas de caráter econômico, tecerei 

alguns comentários a respeito da feira de Limoeiro, vista também como um 

empreendimento sócio-cultural, lugar onde as louceiras vendem sua produção.  

 

A feira de Limoeiro do Norte é realizada uma vez por semana, aos 

sábados pela manhã, momento em que a população da zona rural vem à 

cidade para abastecer-se de mantimentos. Embora atualmente haja uma 

disponibilidade muito maior de quitandas, bares, mercadinho e bodegas na 

zona rural, vir à cidade ainda rompe com o cotidiano. 
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A feira de hoje está muito distante daquele espaço que eu visitava 

quando criança, pois diminuiu o fluxo de pessoas e a variedade de produtos 

ofertados, mas ela ainda é um espaço de socialização, onde “se vêem os 

conhecidos”.  Assim como a feira de Itapipoca-CE, descrita por Vieira (1980), a 

feira de Limoeiro é uma oportunidade que os agricultores têm para encontrar 

pessoas, mandar recados, saber notícias dos parentes que moram na cidade, 

comprar mantimentos e ainda “jogar conversa fora”.   

 

Nessa cidade, a bicicleta é o meio de transporte mais comum, e por 

isso há uma feira paralela, a chamada “feira das bicicletas”, que acontece no 

mesmo dia e lugar da outra. Também são comercializados carneiros, porcos, 

galinhas caipiras e cabritos. É espaço composto de muitos sons, cheiros e 

sabores, principalmente na época das chuvas, janeiro a junho, quando o milho 

e o feijão verde são os principais atrativos. 

 

Há também o cheiro dos “remédios do mato”, ou seja, ervas como 

malva, erva-cidreira, erva-doce, marcela, mastruz alfazema, muito usadas em 

“lambedores” 26 ou cascas de árvores típicas da região como aroeira, pau-

branco e juazeiro, também apreciadas como medicinais. 

 

Os camelôs, ao redor da coluna da hora27, anunciam em voz alta 

suas mercadorias, sejam elas roupas, calçados, redes, plantas da região ou 

frutas28 espalhadas nas carrocerias de caminhões. Ao longo da calçada do 

mercado, ainda é possível ver os sacos de sessenta quilos de açúcar, farinha, 

feijão, milho, esperando os compradores.  

 

No final da década de 70, foi construído um mercado só para a 

venda de carnes e nos anos 80, foi feito o “mercado do peixe”, localizado atrás 

                                                 
26 Cozimento de ervas, adicionado a mel e romã,  muito usado no interior para curar gripe.  
27 Relógio localizado na praça do centro de Limoeiro. 
28 As frutas vendidas são melancia, melão, abacaxi, cultivadas principalmente por pequenos 
produtores do projeto de irrigação Jaguaribe-Apodi, localizado na Chapada de mesmo nome, 
ou por agricultores independentes, que fizeram empréstimos bancários e montaram suas 
propriedades.    
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do “mercado da carne”. Em 1986, o mercado antigo foi reformado, com suas 

pequenas lojas de roupas, lanchonetes e os tradicionais cafés, onde além 

dessa bebida também é possível consumir tapioca, bolo de milho, cuscuz, 

sarrabulho29, panelada e buchada. No mesmo quarteirão, estão esses dois 

primeiros mercados e o “galpão das verduras”, no coração, no centro da 

cidade. Na quadra seguinte, localiza-se o mercado mais antigo. 

 

Dependendo da época do ano, o cheiro das frutas da safra se 

destaca, misturando-se aos perfumes exalados pelos cafés e iguarias 

regionais, tão apreciadas pelos transeuntes da feira. Mas não há mais o 

estacionamento das carroças, nem a grande diversidade de produtos e 

utensílios voltados ao homem do campo, porque há lojas específicas para isso, 

lá mesmo no centro da cidade.  

 

As louceiras do Córrego de Areia expõem suas peças no lado direito 

do chamado galpão das verduras, que como diz o próprio nome, é onde são 

comercializados as frutas, hortaliças, legumes, grãos e produtos regionais. 

Como a comunidade fica distante sete quilômetros da sede do município, a 

louça produzida é toda transportada de carroça até a cidade, no dia da feira. Lá 

são colocadas sobre uma lona e ficam à espera dos compradores, sob o olho 

atento da louceira. 

 

Como é um mercado destinado a agricultores, são levadas para lá as 

peças que têm mais saída, nesse mercado: potes, panelas, alguidares, 

quartinhas, além de miniaturas de bichos e alguns cofres e mealheiros de 

vários tamanhos. Terminada a feira, o que não foi vendido é recolhido e a 

louceira volta para casa, geralmente auxiliada pelo marido, filho, pai ou irmão.   

 

                                                 
29 Sarrabulho são os miúdos (fígado, rim, coração) do porco, cozidos todos juntos. 
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Figura 17- Avelanda Braúna e sua mãe Dona Nilce (de  pé), na feira de Limoeiro  

 

 

Já na feira de Tabuleiro do Norte, realizada no mesmo dia, as 

louceiras sofrem constantemente com a mudança de lugar. A cada quatro 

anos, quando muda a administração municipal, elas são removidas, se 

alternando entre o mercado público e uma calçada no centro da cidade. Essas 

ainda enfrentam um problema de locomoção, pois as cidades de Limoeiro e 

Tabuleiro são separadas, conforme já mencionado, pelo rio Jaguaribe, que ao 

encher, destrói uma ponte de madeira que as liga, impossibilitando a 

passagem. Há outro acesso, através da BR – 116, mas se torna inviável devido 

à distância. 

 

As louceiras que vão a essa feira, Toinha e Maria de Silina, 

transportam suas peças de carro e os produtos que levam são apenas potes, 

quartinhas, panelas e alguidares. Já quem vende para os atravessadores, 

como Maria de Zé de Chagas, não enfrenta esse tipo de problema, pois os 

mesmos vêm encomendar e buscar toda a produção já comprada. Por outro 

lado, essa venda não é constante.  
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Para Mattos (2001), as peças de artesanato, nas feiras rurais, são 

expostas no chão, junto à verduras, frutas, animais e demais produtos da 

região, sendo que esse objeto adquire significado através da proximidade com 

outros produtos regionais e com os próprios produtores. E ainda, nesses 

lugares, o vendedor é quase sempre o próprio artesão, traduzindo uma 

organização familiar ainda existente nesse tipo de atividade. 

 

Nunca é demais ressaltar que essa produção artesanal se encontra 

num setor extremamente dinâmico e plural, e não pode ser entendido se 

levarmos em conta apenas o processo de produção. É necessário 

percebermos, antes disso, que há outros interesses envolvidos, como a 

circulação dos objetos no mercado, o turismo, a “indústria cultural”, a arte, o 

lazer, os significados que os receptores atribuem ao trabalho (Canclini, 1993). 

 

Contudo, para ser fonte de renda e afirmar-se como a única atividade 

produtiva de muitas famílias, o artesanato precisa se enquadrar e se inserir 

nesses mercados, sem perder suas características principais, sua originalidade 

e seu status de manifestação cultural de um povo. 

 

 

2.5. Anos 80: um “novo” projeto 

 

 

A partir do início da década de 80, começa a ser desenhado no 

cenário político do Ceará, uma estratégia de tomada do poder que se 

consolidaria logo depois, nos anos seguintes. Estou me referindo ao grupo de 

jovens empresários que formavam o CIC – Centro Industrial do Ceará – uma 

espécie de presente dos então diretores da FIEC – Federação das Indústrias 

do Estado do Ceará, aos seus filhos. 

 

De acordo com Teixeira (1995), era pretensão desses jovens, 

apoiados no saber adquirido nas universidades, “libertar a sociedade cearense 
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do mando do poder coronelístico”, já que estes eram apontados como 

responsáveis pelo atraso social em que a população cearense se encontrava. 

 

As “antigas práticas coronelistas”, baseadas em apadrinhamentos e 

trocas de favores entre os iguais, eram para os jovens empresários do CIC, o  

principal fator de impedimento para que a sociedade cearense pudesse 

alcançar a tão sonhada “modernidade”. 

 

Tendo clareza de que seus projetos e interesses só imperariam se os 

coronéis fossem destituídos do poder, os jovens empresários preparam-se para 

disputar as eleições estaduais de 1986, tendo como candidato Tasso 

Jereissati, que é eleito. Daí em diante, englobando os dois próximos mandatos 

(Tasso-Ciro-Tasso), começa o período de “enxugamento da máquina estatal”, 

de investimento em indústrias, de grandes transformações e investimentos nas 

cidades, principalmente as com potenciais turísticos. 

 

A economia que antes era agrícola passa a ser essencialmente 

industrial e o investimento em infra-estrutura salta aos olhos. Com incentivos  

que visavam, principalmente, atender bem ao turista e dar-lhe a impressão de 

que está visitando uma cidade moderna, Fortaleza torna-se o símbolo maior 

dessa nova cara do Ceará (Teixeira, 1995). Nesse sentido, o discurso do povo 

miserável é substituído por uma ideologia de paraíso, onde o sol brilha o ano 

todo e o povo é hospitaleiro.  

 

Em todo o Estado, explodem obras de grande porte, que saltam aos 

olhos dos visitantes, como o Centro Dragão de Mar de Arte e Cultura, em 

Fortaleza, o projeto de Irrigação Jaguaribe-Apodi, na chapada de mesmo 

nome, englobando municípios como Limoeiro do Norte, Russas e Tabuleiro do 

Norte; e a barragem do Castanhão, na cidade de Nova Jaguaribara, onde foi 

construída, entre outras coisas, uma nova cidade para abrigar a população 

atingida pelo represamento do rio Jaguaribe. 
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Essa nova ideologia possibilitou investimentos em áreas que antes 

não tinham tanta atenção, como o artesanato. Impulsionado pelo turismo, este 

ganhou não só verbas, mas também mais espaços e principalmente, mais 

propaganda. Para referendar tal processo, era necessária a criação de uma 

instituição forte, que se preocupasse apenas em elevar cada vez mais o nome 

dessa produção, rompendo as fronteiras regionais e levando o artesanato 

cearense o mais longe possível. A concretização dessa linha de pensamento 

se deu com o nascimento da Ceart.  

 

 

2.6. A Central de Artesanato do Ceará (CEART) 

 

Falar de uma história da Ceart nos remete, de acordo com Maurício 

Carls, ao início do século XX quando havia no terreno onde ela hoje funciona, 

num bairro nobre de Fortaleza, um castelo construído por um rico comerciante 

cearense, Plácido de Carvalho, para sua amada esposa. 

 

Em 1938, após a morte do comerciante, sua viúva decide construir 

seis castelinhos em torno no edifício central. Em 1968, Dona Pierina vem a 

falecer e o castelo é vendido a um grande grupo empresarial, que no início dos 

anos 70, com a finalidade de montar uma loja de departamentos, realiza a 

demolição.  

 

Mas este grupo tinha dívidas com o governo do Estado e resolve 

quitá-las passando a posse do complexo para o Poder Público, já sem o 

castelo principal. Em 1979, durante o mandato do governador Virgílio Távora, a 

então primeira dama D. Luíza Távora, decide construir um espaço para abrigar 

artesãos e sua produção, nas mais diversas expressões. Então, foi feito um 

projeto que privilegiou o uso do tronco da carnaúba na estrutura principal, 

palmeira considerada símbolo do Ceará.  
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Entretanto, com o passar o tempo, a madeira se desgastou e 

também por questões de segurança, um novo projeto foi encomendado, cuja 

inauguração ocorreu em 1992, já no segundo mandato do governador Tasso 

Jereissati. Inicialmente, era subordinada à Secretaria de Ação Social, mas 

atualmente suas verbas advêm da Secretaria do Trabalho e 

Empreendendorismo e do Programa Nacional do Artesanato.  

 

Além dessa loja principal, localizada numa esquina muito 

movimentada da cidade,30 a Ceart mantém outras, permanentes, no aeroporto 

internacional de Fortaleza, nos shoppings Iguatemi e Aldeota, no Palácio da 

Microempresa (Sebrae) e no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.31 Uma 

grande diversidade de objetos em couro, madeira, cerâmica, renda, labirinto, 

palha, cipó, etc pode ser adquirida na Ceart. Eventualmente, em virtude de 

feiras ou outros acontecimentos, stands são montados em shoppings ou 

parques de exposições da cidade.  

 

O acompanhamento aos artesãos é feito através de suas equipes de 

técnicos, que têm formações diversas, mas viajam todo o interior do estado, 

descobrindo, encomendando e “atualizando” as mais diversas manifestações 

artesanais. Também é tarefa deles realizar a intermediação entre o produtor e 

a instituição. Através dos cadastros de cada artesão, é possível sabermos 

quando ele começou a vender, o que ele vende, o valor e quando foi a sua 

última venda para a Ceart. Todas as peças são fotografadas e catalogadas.  

 

Os núcleos artesanais do Córrego de Areia, representados 

principalmente pelas famílias Braúna e Rodrigues, conhecida por família de Zé 

Pequeno, moram em lados opostos da comunidade, mas a luta para saber 

quem faz a “melhor” louça é facilmente percebida entre elas. 

 

                                                 
30 A sede da Ceart fica na rua Carlos Vasconcelos, no quarteirão entre as avenidas Santos 
Dumont e Costa Barros, com todo o seu corpo administrativo e burocrático.  
31O Dragão do Mar é um dos espaços culturais  mais freqüentados por turistas da cidade, onde 
estão dispostos exposições permanentes, shows, bares, cafés, espetáculos de artes regionais, 
cinemas e livrarias. 
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 Diferentemente das outras famílias artesãs do local, nessas os 

irmãos moram lado a lado e a comercialização e queima da louça é feita num 

forno comum, de forma comunitária. Há uma grande preocupação, 

principalmente partindo da Maria de Zé Pequeno, para que uma família não 

faça objetos que já são “a marca” da outra. Por isso, as louceiras da família 

Braúna dizem que ela “esconde os modelos”. 

 

De acordo com as informações obtidas tanto na Ceart como das 

próprias louceiras, por volta de 1992, a família de Zé Pequeno era a única da 

comunidade que escoava sua produção para além das fronteiras da feira 

semanal da cidade, dada à delicadeza e acabamento da sua louça. 

 

Teria sido “descoberta” numa das diversas viagens que os técnicos 

realizam pelo interior do Estado, a procura de manifestações artesanais. Assim 

havia uma diferença nessa família, com relação às outras do Córrego de Areia, 

porque ela tinha suas peças compradas, expostas e vendidas pela Central de 

Artesanato. 

 
 
Na época da inauguração da Ceart, em 1991, os técnicos 
começaram a ir para os municípios, procurando descobrir o 
artesanato de várias regiões e lá já faziam esse trabalho. [...] 
Só que toda vida a argila deles foi completamente diferente da 
usada em outros municípios: muito fina, não era grosseira. [...] 
O acabamento dela, ela é muito mais fina, onde realmente 
requer mias cuidado, porque as panelas, esse conjunto de 
feijoada, não é uma matéria que dê para ir ao fogo. É um 
objeto muito mais estético, para você colocar  na mesa. 
(Socorro Andrade, técnica da Ceart, Novembro/2002). 
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Figura 18- Peças feitas pela família de Zé Pequeno,  prontas para irem à Ceart 

 

Entretanto, a partir de 1993, a Ceart passou a se interessar e 

comprar também algumas peças da família Braúna; esse interesse surgiu 

devido à criação de um bolsão de emergência na comunidade, por parte do 

Governo do Estado, onde as louceiras recebiam meio salário mínimo e as 

peças por elas produzidas passavam por uma seleção e eram vendidas na 

instituição. 

 

A Ceart atuava fazendo o acompanhamento e levando os modelos 

de peças, a fim de que a produção fosse diversificada. Nesse momento, as 

“miniaturas inovadoras” e a diversidade de peças se destacaram, levando esse 

outro grupo a fazer parte de tão “valioso” quadro. Tal adjetivo está sendo usado 

em virtude da vantagem que esse tipo de venda traz para as louceiras, uma 

vez que uma grande variedade de peças é encomendada e o pagamento é 

feito todo de uma vez, depois da entrega, sem haver regime de consignação32. 

                                                 
32 Nesse tipo de negociação, o produtor espera que suas peças sejam  vendidas, por quem as 
encomendou, para depois receber o dinheiro. 
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Devido à licitação por parte do governo estadual, algumas vezes o dinheiro 

demora até um ou dois meses para chegar, mas de qualquer forma já é um 

“ganho certo”.  

 

Apesar de trazer essas vantagens, convém lembrar que a Ceart – 

como uma instituição detentora de verbas destinadas à compra de artesanato e 

representante “oficial” do turismo no Ceará tem um papel fundamental na 

escolha das peças que serão produzidas no Córrego de Areia e em outros 

lugares, porque através do seu setor de design, encomenda e compra aquilo 

que o comprador quer ver.  

 

Em nome disso, direciona a produção do artesanato, intervindo de 

maneira agressiva nos núcleos artesãos. No Córrego de Areia, foi modificada 

uma variedade de louça que já existia anteriormente, criando uma nova 

produção, onde peças utilitárias e algumas figurativas deixaram de ser feitas, 

dando lugar a objetos que são levados pelos técnicos através de desenhos. 

Essa interferência transformou significativamente as peças que antes eram 

produzidas, criando uma diversidade de objetos que não era comum à região.  

 

Desse modo, o caráter comercial do artesanato é enfocado e não os 

seus saberes, aprendizados, práticas. A beleza das peças é dissociada da sua 

função, o que não acontece no ambiente onde elas são produzidas. Tudo o que 

os artesãos produzem está instrinsecamente ligado ao seu cotidiano. 

 

Com a justificativa de melhorar a vida dessas comunidades, o que a 

Ceart faz é alterar, modificar, interferir na produção de louça, sem se preocupar 

em fazer nenhum estudo antes. Para Paiva (2004), nesses casos, “o patrimônio 

imaterial torna-se mais palatável, mercadoria disputada no mercado”, pronto 

para ser comercializado como uma expressão legítima dos antepassados. 

 

Dessa forma, foram sendo introduzidos novos objetos, formatos e 

tamanhos que até então não eram conhecidos pelas louceiras, que 
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condicionaram a produção a essa nova realidade, por exigência da instituição, 

que detém verbas e incentivos por parte do governo estadual, para dá ao 

artesanato cearense e, conseqüentemente, do Córrego de Areia, uma cara que 

não é a dele. 

 

 

Figura 19- Peças da família Braúna, em exposição na  Ceart do Centro Dragão do Mar. Do 
lado esquerdo, estão objetos feitos em Cascavel. Do  outro, cerâmica de Ipu e Pacatuba. 
No centro, as travessas e panelas do Córrego de Are ia. 

 

 

Nesse sentido, vem sendo construída uma identidade artesanal, por 

parte da Ceart, que não leva em conta as produções anteriores dos artesãos. O 

que estou defendendo é que existia antes uma produção própria e foi 

substituída por peças que agora são feitas sob encomenda, para atender a 

uma instituição que ao invés de manter e incentivar uma manifestação que já 

existia, cria uma nova produção, com a finalidade de atender a interesses 

turísticos e mercadológicos. 

 



 87 

Numa publicação de 1989, intitulada Memória de Ofício, a Ceart 

cataloga diferentes expressões artesanais feitas em cerâmica, renda, madeira, 

deixando claro logo na apresentação, seus objetivos: 

 

 

Estas memórias de ofícios que agora apresentamos, 
constituem o primeiro passo para o reconhecimento do 
artesanato como importante atividade econômica e abre 
novas perspectivas de crescimento. [...] Os designes 
desempenharão importante papel nesse processo, pois 
através da pesquisa, terão a possibilidade de resgatar, 
catalogar e desenvolver novas alternativas de produção. 
(Memória de Ofício: cerâmica, CEART, 2000:05). 

 

 

Quando tem a preocupação de “desenvolver novas alternativas de 

produção”, está implicitamente colocado que as formas antigas não serão mais 

levadas em conta, pois não atendem aos novos interesses desse mercado, 

aberto pela própria instituição, que obviamente irá selecionar rigorosamente as 

peças vendidas. 

 

Quando as peças produzidas no Córrego de Areia viajam até 

Fortaleza e ficam expostas à venda na Ceart, são retiradas do seu lugar de 

origem e nessa loja são distribuídas de forma aleatória, isolada, misturadas 

com outras manifestações artesanais, sendo reduzidas apenas a uma 

“combinação do estético e do decorativo”. Muitas vezes, os funcionários desses 

lugares onde o artesanato é vendido, nem sequer sabem o que são as peças e 

como elas são feitas e os compradores costumam adquiri-lo pelo seu desenho 

ou pela adequação a algum lugar da casa (Mattos, 2001).  
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Figura 20- Prateleira com diversas manifestações ar tesanais em exposição, na Ceart 

 

 

Para exemplificar, poderia dizer que ao serem colocadas em 

exposição nas prateleiras da Ceart, os objetos produzidos pelas louceiras 

adquirem uma uniformidade, ou seja, peças feitas por toda a família de Zé 

Pequeno (Maria, Lúcia, Raimunda e Pio), aparecem lá com uma etiqueta, onde 

apenas o nome de Lúcia Rodrigues é colocado, quando na verdade grande 

parte dos objetos não foi feito por ela e sim também pelos irmãos. 

 

Tal uniformidade pode ser percebida também quando se trata do 

título de Mestre da cultura, concedido à Lúcia pelo governo do Estado 

(conforme apontado no capítulo anterior). Em primeiro lugar, o apelido de Lúcia 

Pequena não existe, no cotidiano da comunidade quem é assim chamada é a 

sua irmã, Maria. Em segundo, em conformidade com item 1.3 (capítulo I), quem 

se apresenta como guardiã e defensora da memória artesanal familiar é Maria 

de Zé Pequeno e não Lúcia. 
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Figura 21- Maria e Lúcia, em foto publicada no jorn al municipal de Limoeiro do Norte, 
2001. 

 

 

Porém, se nos remetermos ao fato de que as listas e cadastros da 

Ceart uniformizam a produção apenas no nome de Lúcia, entende-se porque 

ela foi instituída como Mestre da cultura, tornando-se detentora oficial do saber 

artesanal das louceiras do Córrego de Areia. Compreende-se ainda o porquê 

da alcunha (Lúcia Pequena), em referência ao pai, que mesmo não sendo 

oficialmente reconhecido, pode ser chamado de um dos mestres do lugar. Ao 

condecorar a filha de Zé Pequeno com esse título e atribuir-lhe o mesmo nome 

do pai, os elaboradores das políticas artesanais públicas estão oferecendo, no 

dizer de Paiva (2004), um “Selo de Ancestralidade” para a produção das 

louceiras.  

 

Em contrapartida, esse direcionamento da produção adquirido a 

partir da intervenção da Ceart na comunidade tem também um sentido oposto: 
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a presença de objetos que até então não eram conhecidos pela cultura local - 

ou seja, as novas peças introduzidas a partir de desenhos, como cinzeiros, 

cofres, travessas e mealheiros – revelam o caráter de dinamismo da cultura 

local, uma vez que, devido a influências exteriores e interiores, novos 

elementos  podem ser assimilados ou rechaçados por um determinado grupo 

(Laraia, 1998; Matos, 2001).  

 

Na época do Projeto Rondon, início dos anos 80, Zé Pequeno deixou 

de fazer, por uns tempos, “cavalinho, vaquinha com bezerro, vaquejada”33, que 

retratavam o cotidiano do homem do campo e passou a fazer “dentista 

arrancando dente da pessoa, médico,  professor escrevendo livro”34, cenas que 

refletem o convívio com as pessoas de fora, pertencentes a outros universos 

culturais. 

 

Analogamente, a partir da década de 90, as filhas de Zé Pequeno e 

as louceiras da família Braúna, vivenciam outro contexto, onde as peças que 

têm mais saída são os cinzeiros, jogos de feijoada, travessas em formato de 

folha, vasos, encomendados pela Ceart. 

 

Quando os objetos que têm menos valor comercial deixam de ser 

feitos, sendo priorizados aqueles que têm mais aceitação, elas revelam, que 

apesar da pressão da instituição, essa produção insere-se num mercado 

extremamente volúvel, onde podem também usufruir dele. Enfim, a prática 

artesanal não está isolada, e a louceira transita entre diferentes espaços, 

representados pelos interesses mercadológicos e os dela.  

 

Logo, pode-se dizer que a interferência da Ceart, no Córrego de 

Areia, é marcada principalmente por duas situações contrárias. De um lado, 

ignora uma produção artesanal que já existia e tinha uma dinâmica própria 

antes de sua chegada. De outro, atinge seus objetivos enquanto guardiã oficial 

da cultura do nosso estado, voltando-se para a “revitalização” e manutenção do 
                                                 
33 Fala de Zé Pequeno, apud Revista Interior, 1984. 
34 Ana Rosa da Silva, irmã de Zé Pequeno, maio de 1998. 
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artesanato cearense, uma vez que as louceiras vêm nela a segurança 

necessária para poder desenvolver uma produção constante e ter mercado 

para absorvê-la. 

 

 Nesse conjunto de relações que compõem o universo econômico, 

político, social e cultural do trabalho artesanal das louceiras, não podemos 

desconsiderar os sentidos atribuídos a essa prática, por elas próprias. No 

próximo capítulo, apresentarei a minha visão sobre eles.   
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3.  AS DIFERENTES FACES DO TRABALHO ARTESANAL  

 

 
Renda-se como eu me rendi, 
Mergulhe no que você não 
conhece, 
Não se preocupe em entender. 
Viver ultrapassa qualquer 
entendimento. 
 

                                                                        (Clarice Lispector) 

 

 

Mostrar o trabalho artesanal das louceiras do Córrego de Areia, hoje, 

dominado quase exclusivamente pelas mulheres, não significa dizer que 

sempre foi assim. No passado, cuja data a memória delas não é capaz de 

precisar, ele era feito também pelos homens, ocupando de forma equivalente 

pessoas de ambos os sexos.  

 

Tinha muito homem que fazia loiça. Ali na rua da Palha era 
umas sessenta pessoa, homem e mulher, tudo trabalhando 
junto, agora é porque foram se aposentando e foram deixando, 
foram morrendo os mais velhos e os mais novo foram ficando, 
aí pronto, deixaram de trabalhar. (Maria Rodrigues, 55 anos, 
novembro/2002)  

 

 

Atualmente, os homens da comunidade têm outras ocupações, 

estão no trabalho agrícola, na pecuária, são pedreiros, moto-taxistas ou 

fabricam tijolos; apenas dois homens, em contraste com doze mulheres, 

trabalham com barro no Córrego de Areia. Seu Raimundo dos Santos, 53 

anos, casado com D. Tereza Rodrigues, aprendeu a fazer louça depois que 

casou com uma louceira; mesmo assim “nunca terminou uma vasilha”, ele 

começa e a esposa termina; também é ele que vai à feira vender a produção 

semanal, conforme foi mencionado anteriormente. 
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Igualmente, José Martins de Freitas, 56 anos, solteiro, conhecido 

como Zé de Chagas, aprendeu com a mãe e assim como seu Raimundo, só 

faz “loiça grande”, ou seja, pote, alguidar, panela, quartinha. Sua produção é 

vendida para um atravessador que a revende em Morada Nova, cidade 

distante 35 km do Córrego de Areia. 

 

 

Figura 22 - Zé de Chagas fazendo "seus" potes 

 

É interessante atentarmos para o fato de que os homens só 

trabalham com peças maiores, utilitárias, que exigem menos dedicação, nas 

quais são aplicados os princípios básicos do trabalho artesanal, herdados dos 

seus antepassados. As “peças miúdas”, mais complexas de se fazer, exigem 
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mais refinamento, paciência, habilidade e precisão, sendo feitas pelas 

mulheres. 

 

Para Porto Alegre (1994), o indivíduo que nasce num núcleo 

artesanal, “herda” a arte através da tradição familiar ou a descobre por 

diferentes caminhos. Apesar de a maioria das louceiras terem aprendido a 

fazer louça com seus pais, algumas delas ultrapassaram a dimensão do 

aprendizado “herdado”, e através da própria imaginação e inteligência, criaram 

um estilo próprio.  

 

Eu aprendi com minha mãe, mas eu aprendi mais do que 
ela. Ela aprendeu bem pouquinho, agora eu aprendi tudo 
sozinha. Cavalo, filtro, pecinhas de brinquedo, o chaminé, 
tudo eu aprendi só, não aprendi com ela não. (Antônia 
Ribeiro, 45 anos, janeiro/2000). 

 

Ainda segundo a autora acima citada, apesar das dificuldades 

financeiras enfrentadas e da luta diária pela sobrevivência, nem sempre o 

processo de criação de uma peça fica subordinado a tais aspectos. Há uma 

síntese entre invenção e necessidade de sobrevivência para a maioria dos 

artistas. E o processo criativo também é definido pela inteligência, imaginação 

e “idéias na cabeça”. 

 

Um artista das chamadas “classes populares” não está preocupado 

com a “originalidade da obra” porque muitas vezes a produção em série dá 

mais lucro e menos trabalho (Idem, ibdem). No Córrego de Areia, essa ação é 

muito comum; para agradar o consumidor ou ser aceita pelo mercado, a 

louceira pode manter, mudar o seu estilo ou fazer o objeto de acordo com a 

preferência deles. Porém, não se pode deixar de mencionar que, apesar de 

fazer várias peças iguais, a dedicação, o empenho e o orgulho não são 

deixados de lado; fazem o que tem mais “saída”, mas o importante é “fazer 

bem feito”.  

 



 95 

Faço tudo. Eu só fazia pote e quartinha antes. Aí 
começaram a vir encomendar a loiça e eu comecei a 
aprender a fazer jarro. O pessoal trazia os desenho e eu 
fazendo, todo desenho que traz eu faço. Eu deixei de fazer 
pote e quartinha porque as outras coisa saía mais, vendia 
mais e era mais dinheiro. Uma quartinha é um real, um pote 
é três reais. Eu faço meus jarro, aquele jarro de suco é cinco 
reais um (Lúcia Rodrigues, 42 anos, setembro/1998). 

 

 

Não há restrições à repetição nem a produção em série, porque o 

que é valorizada é a criatividade do artista. Por isso, valores como competência 

e “domínio da arte” são tão importantes. Mesmo quando o modelo foi fornecido 

por um desenho ou revista, o que está em jogo é a habilidade, aptidão e 

capacidade que ele tem de transformar aquela figura numa peça.   

 

Faço todo tipo de loiça. Faço pote, quartinha, faço panela, 
faço alguidar, faço jogo de feijoada, faço jarro de todo tipo. 
Às vezes, vem gente aqui, traz figura, me encomenda, aí eu 
faço. Um dia desse fiz trezentas peças pra AABB [ 
Associação Atlética Banco do Brasil, em Limoeiro], outra 
semana dessa fiz sessenta peça pra uma coisa de comida, 
uma churrascaria que abriu agora. (Maria Rodrigues, abril de 
1998) 

 

 

Entendendo que esses diferentes objetos expressam as 

interpretações dos artistas e são expressões do seu cotidiano, discutirei aqui os 

diferentes sentidos que o trabalho artesanal das louceiras do Córrego de Areia 

assume, adquirindo contornos tanto simbólicos quanto materiais. Enquanto 

modelam suas peças, as louceiras estão externando a sua memória, o seu dia-

a-dia, a sua realidade. Para Mattos (2001), é nesse processo que o sentido é 

criado e transformado. 
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3.1. Cada louceira, um sentimento   

 

 

De acordo com Porto Alegre (1994), quem realiza uma prática 

artesanal não está interessado em ser único nem diferente, mas sim em 

conseguir expressar seu pensamento através de um trabalho manual. Nesse 

processo, muitos assumem o “status de artista”, por se verem como 

realizadores de um trabalho admirado pela sua qualidade, beleza e 

complexidade.  

 

Para as louceiras do Córrego de Areia, a busca pela perfeição é 

freqüente, porque é a preocupação com os detalhes, com o acabamento, que 

vai definir a sua “marca”, fazendo com que a peça seja reconhecida por ela, 

pelas outras louceiras e pelos compradores que conhecem sua arte.      

 
 
Quanto mais lisa, o quanto eu puder pelejar para ficar mais 
bonita, eu pelejo, aonde eu vir eu conheço que é minha e 
conheço das outra também. Tem gente que chega aqui 
procurando aquelas panela fininha, alisadinha, que só eu 
tenho paciência de alisar (Maria Rodrigues, 55 anos, 
abril/1998). 
 

 

Atualmente, as peças estão sendo valorizadas e admiradas a partir 

de critérios estéticos, diferentes daqueles funcionais ou utilitários em meio os 

quais foram produzidas. Logo, quando colocados num contexto diferente e 

mais amplo, tais objetos adquirem um outro significado, ou seja, são 

reelaborados, refuncionalizados. 

 

Para Mattos (2001), à medida que os potes, panelas, enfeites, pratos 

de barro vão sendo substituídos por produtos industriais, é criado um 

“entrelaçamento de sistemas simbólicos”, ou seja, é possível encontrar 

utensílios de plástico e alumínio nas moradias da zona rural e objetos e 

adornos feitos de barro em apartamentos, casas e lojas, nos mais variados 

centros urbanos no país. Para explicar a ausência desses utilitários, a autora 
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aponta o status produzido pelas peças de plástico e alumínio, que ao serem 

investidas do simbolismo da modernidade, acabaram suprindo necessidades 

antes ocupadas pelos utensílios de barro. 

 

E quanto aos utilitários, parece-me pertinente recorrer à outra 

discussão, a respeito da oposição entre os objetos utilitários e os ornamentais. 

Os utensílios de barro, algumas vezes, são vistos como símbolos do “atraso”, 

de pobreza, uma vez que estão diretamente ligados a essa matriz produtora do 

artesanato. 

 

Talvez por isso tenham tão pouco valor de mercado, uma vez que, 

conforme já citado, têm o seu caráter funcional facilmente substituído. Em 

contrapartida, os objetos de adorno, alcançam um preço muito mais alto nesse 

mesmo mercado, porque os compradores entendem que dá mais trabalho para 

fazer, é admirado pela estética e muitas vezes, considerado um trabalho 

artístico.  

 

Portanto, quando percebemos a diversificação de funções sócio-

culturais da arte do barro, atingimos as estratégias sociais que envolvem a sua 

utilização. É possível ver ainda, como o significado antigo de um objeto 

utilitário ou ornamental pode ser ultrapassado e dependendo do contexto, um 

novo sentido pode ser criado.  

 

Conforme mencionei anteriormente, o investimento maciço por parte 

do governo estadual na Ceart gerou lugares específicos para a venda dos 

produtos artesanais, como as conhecidas lojas de artesanato. Portanto, o 

trabalho com o barro que estava inserido num determinado contexto social, de 

produção de peças utilitárias, onde quem vendia era também o criador da peça, 

adquire novas fronteiras, onde o artesão passa a fazer objetos especiais, sob 

encomenda, para serem admirados apenas pela sua beleza formal.  
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Nessa busca de encontrar o significado que o trabalho artesanal tem 

para as louceiras do Córrego de Areia, encontro apoio em Geertz (1989), e 

este, por sua vez, fundamenta-se em Weber (1967), para afirmar que o sentido 

se faz com o indivíduo, uma vez que ele é produto da experiência, adquirida a 

partir da ação social. 

  

Nesse sentido, Shallins (1987), entende a cultura como uma 

construção, gerada a partir da ação. Seria ela, a responsável pelo processo 

histórico de “significação das coisas”, ou seja, pelos diferentes sentidos 

atribuídos por um determinado grupo, às suas várias manifestações, materiais 

e imateriais. 

 

É possível dizer que o trabalho artesanal, para as louceiras da 

referida comunidade, assume um sentido duplo e distinto. Porto Alegre (1994), 

ressalta que, enquanto para alguns o trabalho representa apenas uma forma 

de sobrevivência, para outros pode adquirir outros sentidos, ser comparado à 

arte, explicado apenas através de um “dom” divino.  

 

Em relação as louceiras, o primeiro sentido é dado por aquelas 

mulheres cujo trabalho só é realizado, segundo elas, por falta de outra 

ocupação, por não haver outra forma de sustento para a família, nem outra 

fonte de renda. Essas louceiras são aquelas (descritas no item 2.3 do capítulo 

II) que têm como única fonte de renda, o trabalho artesanal, vendem nas feiras 

da região ou para atravessadores e fazem apenas a louça utilitária que, 

conforme já foi mencionado, tem menos mercado consumidor. Estão cansadas 

de tanto esforço físico para obter pouco retorno financeiro. E além de tudo isso, 

a venda ainda é incerta. 

 

 

Hoje em dia trocaram o pote pela geladeira, a quartinha pela 
garrafa, o alguidar pela bacia, a única coisa que ainda 
vende é jarro e mesmo assim preferem de cimento. Pronto, 
a venda tá acabada. (Antônia Ribeiro, setembro de 1999). 
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É o que também conta Eunice Freitas, conhecida por Maria de Zé de 

Chagas, hoje aos 47 anos, desde 1998, quando comecei a visitá-la. Com sete 

filhos e o marido acometido de epilepsia, o sustento da família depende dela e 

a loiça ainda se mostra como uma saída, tendo em vista que não há outra fonte 

de renda.    

 

Eu se tivesse outra coisa deixava de fazer. Porque a gente faz, 
mas não dá resultado. Faço porque não tem outro meio de 
vida e é a profissão da gente. Se eu arranjasse outro emprego, 
eu deixava. Porque a gente vai buscar esse  barro, vai caçar 
talo, caça areia, para queimar, para amassar. Taí, essas 
tudinho tá quebrada, não presta mais. Só vende as sãzinha, 
sãzinha, os quebrado fica aí. Tem semana que eu faço, não 
lucro uma vasilha. Aí tornar a trabalhar de novo, para fazer, 
para fazer minha feira, que eu tenho precisão. [...] Se eu 
tivesse outro emprego [...] não ia trabalhar em loiça não. Só 
faço porque não tem outra coisa, outra profissão, porque se eu 
tivesse eu não fazia não. (Eunice Freitas, 47 anos, abril/1998). 

 

 

A opinião de Maria de Zé de Chagas tem o apoio de Antônia Ribeiro, 

conhecida por Toinha. Mesmo não sendo a provedora da casa, pois seu 

marido trabalha de moto-táxi em Limoeiro, Toinha diz que só realiza o trabalho 

artesanal porque é isso o que ela sabe fazer, mas não gostaria que suas filhas 

aprendessem, porque ele não “dá sustento a ninguém”.   

 

Eu acho bom fazer a loiça. Tem vez que ele [o marido] até 
brigava porque eu trabalhava muito. Porque eu tando 
trabalhando em loiça é só em loiça. Esse trabalho não dá 
futuro a ninguém não, se tivese outra coisa melhor, eu 
deixava, não deixei ainda para não ficar parada. (Antônia 
Ribeiro, 45 anos, março/2003). 
 
 

Para que possamos compreender porque tais colocações estão 

sendo feitas, é necessário sabermos que a louça utilitária não tem mais a 

mesma “saída” da louça figurativa devido principalmente a duas questões: a 

primeira, diz respeito à existência de objetos similares e até mais baratos como 

os utensílios de plástico e alumínio, que possuem grande durabilidade e são 

de fácil manuseio e substituição.  
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A segunda questão refere-se ao requinte estético de tais peças. 

Mattos (2001) aponta que as peças utilitárias “são bonitas, não a despeito de, 

mas graças a sua utilidade”, pois esses objetos trazem consigo a marca, os 

sinais, as histórias dos artistas e do lugar onde foram produzidos, ressaltando 

as diversas particularidades e peculiaridades que enriquecem o artesanato. 

 

Apesar da sua beleza e funcionalidade, na produção de louça 

utilitária, elementos como o tempo desprendido, a dificuldade de realizar o 

trabalho, o acabamento, a complexidade do objeto, enfim, a estética, são 

menos percebidos e valorizados, pelos possíveis consumidores.  

 

Nesse sentido, é possível deduzir que, quando dizem não gostarem 

e só realizarem o trabalho artesanal por falta de opção, essas louceiras estão 

implicitamente mostrando os fatores apresentados acima, como os principais 

responsáveis pela falta de mercado para a louça utilitária, e por conta disso, 

não valeria a pena realizá-lo, caso houvesse outra forma de sustentar a 

família. 

 

Em contrapartida, há louceiras para as quais o trabalho artesanal 

apresenta outra dimensão, adquirindo assim, outro significado, que não está 

ligado apenas à questão econômica. Para essas, sentimentos como vaidade, 

orgulho de si mesmas, reconhecimento e admiração são tão latentes que elas 

raras vezes mencionam as dificuldades encontradas no caminho da produção.   

 

Para Porto Alegre (1994), a inserção de aspectos como habilidade e 

criatividade do artista, no domínio de sua arte, são fundamentais para que ele 

se reconheça como tal. Daí, serem tão importantes a perfeição, a durabilidade, 

a qualidade, enfim, as avaliações que constroem a “fama” de um artista e lhe 

trazem sentimentos de dignidade e orgulho sobre seu trabalho.  
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As louceiras que manifestam tais sentimentos são as das famílias 

Braúna e de Zé Pequeno, que produzem a louça figurativa, com peças de maior 

requinte estético e não têm que conviver constantemente com a incerteza, pois 

vendem sua louça sob encomenda, para a Ceart, em Fortaleza. 

 

 

Acho bom mesmo fazer, se eu pudesse fazia um monte de jarro 
para ficar um monte de jarro feito, acho bonito ter um horrosão 
de jarro feito. Acho bom fazer e acho bonito. Eu faço jogo de 
café, é lindo. O bule, a leiteira, a açucareira, com as seis xícara 
do café e do chá. O pessoal comprava muito, é porque não dá 
tempo eu fazer. Mas se desse eu fazia (Lúcia Rodrigues – abril 
de 1998). 
 
 
 

Avelanda Braúna, 45 anos, especialista em fazer grandes jarros 

ornamentais, também revela que é muito orgulhosa do seu trabalho quando diz 

gostar e achar bonito aquilo que faz.  Sente-se uma verdadeira artista. 

 

 

Faço mesmo porque gosto; eu acho bonita, e adoro fazer 
loiça, adoro fazer. Eu me operei agora, aí eu disse pro doutor 
que trabalhava com barro, aí na hora da operação, ele disse 
pro outro: ‘ela trabalha com barro’. O outro chegou bem 
pertinho de mim, assim, me operando, aí disse: ‘quer dizer, 
Avelanda, que você é uma artista?’ Eu disse, sou doutor, e vou 
fazer um jarro pro senhor. (Avelanda Braúna, 45 anos, 
novembro/2002). 

 

 

O sentimento de Avelanda é compartilhado por sua irmã Ercília, 39 

anos, quando fala de sua arte. Ela faz “loiça miúda”, como os bichos, os 

mealheiros e os cinzeiros triangulares e em forma de sapato. 

 
 
Eu acho que é uma arte, né? Inventar de fazer uma coisa 
dessa, uma arte, uma artista mesmo, né? Tem gente que se 
admira da gente fazer isso aqui na mão, pensa que é numa 
forma, num torno, numa coisa, só que nós faz tudo na mão. 
Tem gente que vai comprar acha muito caro, diz que não é 
difícil fazer, pois vá, pra ver se sabe, se faz, não faz não. 
(Ercília Braúna, 39 anos, novembro/2002). 
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Figura 23- Jarros feitos por Avelanda, em exposição  na Vila Cultural Limoeirense 

 
 

 

Aqui afloram valores artísticos, vaidades, orgulho do que fazem. Mesmo 

enfrentando dificuldades financeiras, estas e a luta pela sobrevivência são 

elementos constituintes do cotidiano dessas pessoas, mas não se pode vê-los 

como fatores determinantes para o processo de criação, composto pelo novo, 

pelo imponderável, pelo improviso, enfim, pelas “idéias na cabeça”. 

 

Os filhos de Zé Pequeno também dizem sentir prazer no trabalho que 

realizam, ficam satisfeitos com o reconhecimento e enumeram o que sabem 

fazer. Pio fala dos bonequinhos que só o pai sabia criar, dizendo que aprendeu 

sozinho a fazer os olhos com a ponta de uma caneta. Maria não cansa de 

ressaltar o quanto é difícil fazer o jogo completo de feijoada e Lúcia descreve, 

orgulhosa, os seus famosos jarros de suco: 

 

Só sei fazer de um jeito só. Eu não sei fazer coisa mal feita 
não. Do jeito que eu faço o primeiro, faço o derradeiro. Nunca 
fiz uma vasilha diferente da outra. Se eu fizer dez jarro, todos 
dez é daquele tamanho. Eu não meço, mas sai de um jeito só. 
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O pessoal pergunta se é feito em máquina e não acredita que 
é feito na mão. (Lúcia Rodrigues, 42 anos, abril/ 1998). 
 
 

 

 

Figura 24- Vaso exposto na Vila Cultural Limoeirens e, feito por Maria de Zé Pequeno 

 

O segundo sentido atribuído ao trabalho artesanal, pelas próprias 

louceiras do Córrego de Areia, decorre de uma supervalorização desse trabalho, 

que é recente, podendo ser datada mais ou menos a partir dos anos 90, com a 

intervenção da Ceart na comunidade. 
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Como tais artesãos têm para onde vender, e suas peças são 

admiradas e julgadas como sendo “difícil de fazer”, a produção está toda 

voltada para um circuito turístico, onde os sentidos atribuídos, ao próprio 

trabalho, se diferenciam daquele despertado em quem faz apenas louça 

utilitária. Aqui, os valores colocados - pela Ceart, pelos compradores e pela 

mídia - são, sobretudo, ligados à beleza, à delicadeza, leveza, estética, 

produzindo um status de artista que é absorvido pelas louceiras, que se vêem 

como realizadoras de algo investido pelo belo. 

 

Para além da necessidade financeira, parece ser esta dimensão do 

valor artístico, do fazer arte, do criar e do prazer em fazer as peças, que 

compõe o imaginário, o simbolismo e o sentido do trabalho artesanal, no 

cotidiano das louceiras do Córrego de Areia. Segundo Porto Alegre (1994), o 

artista sente orgulho do seu trabalho porque é através dele que a autonomia é 

conquistada. Também é comum para essas pessoas trabalharem mesmo com 

a idade avançada, pois trabalham por conta própria e gostam do que fazem. 

Desse modo, mesmo quando têm outra fonte de renda, há louceiras no Córrego 

de Areia que não abandonam a tradição. 

 

Eu não deixo não; é o pessoal tudo dizendo que eu rebole as 
palheta no mato, porque eu já me aposentei, mas eu não tô 
nem doida. Deus me livre de eu dizer que vou deixar de 
trabalhar, só deixa quem tá doente e eu não to. (Maria 
Rodrigues, 55 anos, novembro/2002). 

 

 

Para Geertz (1997), esse processo de atribuir significados culturais a 

objetos de arte é sempre local, afinal, o sentimento despertado pela arte está 

contido numa totalidade maior composta por elementos como religião, ciência, 

comércio, lazer, política etc, que regulam e organizam a vida prática do 

indivíduo. 
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Portanto, quando as louceiras falam do seu cotidiano, de como 

realizam suas tarefas domésticas, de suas relações com o marido e os filhos, 

dos sentimentos que o trabalho artesanal desperta, elas estão falando também 

de arte, mais especificamente, da sua arte, pois é impossível separar trabalho, 

diria artístico, e modo de vida. Ao fazerem peças de barro, estão 

materializando a sua forma única de viver, naquele lugar e naquele momento 

histórico.   

 

A experiência de vida é concretizada nos mínimos detalhes, e se 

entendemos o que essas pessoas pensam, falam e fazem a respeito do seu 

próprio trabalho, estaremos alcançando o sentido, o significado que ele poder 

ter, para elas próprias. É o que Geertz (1997) coloca quando diz que está 

buscando alcançar o entendimento do “que as pessoas acham que estão 

fazendo”, ou seja, o ponto de vista do nativo. Logo, poderia dizer que ser 

louceira é ser ao mesmo tempo, artista e trabalhadora. Os dois conceitos de 

confundem e se misturam, na maioria dos casos, tornando uma classificação 

rígida algo impossível de ser feito. 

 

Não posso chamar simplesmente de artista aquelas mulheres que 

elaboram objetos de fino requinte estético, admirados pela complexidade e 

beleza, a chamada louça figurativa, porque o trabalho artesanal no Córrego de 

Areia exige, acima de tudo, muita disposição para ser realizado. Conforme já 

mencionado, é classificado pelas louceiras de “muito cansativo”, onde um 

esforço físico muito grande é dispensando e a remuneração é pouca. Não se 

pode dizer que tais mulheres não são extremamente trabalhadoras. 

 

Por outro lado, aquelas mulheres que fazem a louça utilitária também 

lançam mão do mesmo processo para modelar seus potes, quartinhas, 

alguidares, sendo necessário dispor do mesmo vigor dispensado por quem 

trabalha com louça figurativa. Mas, apesar desse tipo de louça não ter muito 

valor comercial, tem um valor simbólico muito grande para quem o faz, pois 

além de representar uma “profissão”, constitui-se como uma matriz, onde a 
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maioria dos artesãos, considerados “artistas” são iniciados, desenvolvem suas 

habilidades e buscam inspiração. 

 

Nesse sentido, ter pouca saída não significa dizer que é um trabalho 

fácil de fazer, pois na maioria das vezes, são objetos grandes, que exigem 

ainda maior técnica e habilidade no seu manuseio. Por conseguinte, não dá 

para deixar de dizer que essas mulheres também são artistas, pois são 

vencedoras, principalmente, na arte de elaborar estratégias de sobrevivência 

para elas e suas famílias. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Ao definir o trabalho como terminado, gostaria de esclarecer que esta 

conclusão é apenas parcial. Em primeiro lugar, porque quando se fala de social 

e de cultura, não é possível uma finalização rígida porque esses aspectos 

estão em constante reformulação. Em segundo, porque as questões 

levantadas no decorrer desse estudo não dão conta da totalidade do tema, 

ficando lacunas que podem ser exploradas posteriormente, em outra 

oportunidade. As idéias apresentadas aqui mostram apenas uma visão, ou 

seja, a minha versão a respeito de alguns aspectos do trabalho artesanal das 

louceiras do Córrego de Areia. 

 

Quando se fala de artesanato e mais especificamente de trabalho 

artesanal, não se pode perder de vista o processo de transformação pelo qual 

ele tem passado. Esse novo contexto, extremamente dinâmico e plural, inseriu 

as atividades tradicionais nesse curso, obrigando-as a estarem em constantes 

modificações, para assim poderem manter-se vivas e atender os mais variados 

mercados consumidores. 

 

No Ceará, a partir do início dos anos 90, foram criadas instituições 

como a Central de Artesanato do Ceará (Ceart), que dispõe de verbas e 

investimentos para o setor artesanal, atuando junto aos artesãos e suas mais 

diversas manifestações, apropriando-se do produto desses trabalhos para 

transformá-los em símbolos oficiais da cultura cearense. Essa apropriação dá-

se também com relação às peças produzidas pelas louceiras do Córrego de 

Areia, objeto desse estudo, na medida em que ela intervém na comunidade e 

direciona os produtos a serem feitos e, conseqüentemente, comercializados 

nas suas lojas. 
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O trabalho artesanal das referidas louceiras tem algumas 

especificidades com relação a outros centros produtores do Estado: o trabalho 

é todo manual, não há tornos nem outro instrumento que possibilitem um 

aumento da produção, a louça possui uma cor mais forte, mais avermelhada e 

não é pintada. Diferencia-se ainda quanto à forma de queimá-la, em fornos, e 

quanto à delicadeza e beleza de suas peças, facilmente identificada quando 

colocada ao lado de objetos que não são de lá. São feitos potes, quartinhas, 

alguidares, panelas (louça utilitária) e jogos de feijoada, travessas, jarros, 

abajures, mealheiros, cinzeiros (louça figurativa). 

 

Manifestação tratada inicialmente apenas como utilitarista, o 

artesanato do Córrego de Areia rompeu com esta matriz e hoje pode ser 

encontrado em lugares como a Vila Cultural Limoeirense, as lojas da Ceart e as 

feiras da região jaguaribana, revelando que é composto acima de tudo por um 

dinamismo cultural muito peculiar a tais trabalhos. Afinal, conforme ressalta 

Porto Alegre (1994), embora a maioria das pessoas considere o artesanato 

como algo em vias de extinção, ele não se extingue e pode ser encontrado na 

maioria de feiras do interior ou na periferia das grandes cidades. 

 

Contribuem para a permanência da produção de louça entre as 

louceiras, fatores como o aprendizado dos filhos, que embora tenham 

aprendido com seus pais, em muitos casos rompem com o jeito destes fazerem 

e criam um estilo próprio; e os incentivos governamentais, representados pela 

Ceart, que apesar do direcionamento e da intervenção direta na produção, 

possibilita que o trabalho seja realizado de forma constante, sem interrupções 

por falta de compradores e o gosto que algumas artesãs têm pela sua “arte”. 

 

 As louceiras que não vendem para a Ceart verbalizam a sua 

insatisfação com a falta de compradores, dizendo que só realizam tal trabalho 

porque não há outra fonte de renda. Ora, as pessoas que colocam tal 

realidade, são aquelas que fazem a louça utilitária, peças que exigem menos 

requinte, menos complexidade, minúcias e detalhes para serem produzidas. 
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Tais fatores aliados à substituição dos objetos de barro por utensílios de 

alumínio e plástico reduzem a possibilidade de venda dessas peças.  

 

Em contrapartida, as louceiras que têm os objetos adquiridos pela 

Ceart, não cansam de ressaltar a beleza da sua “arte” e o trabalho que têm 

para tornar as peças mais finas possíveis, revelando que elas exigem um 

cuidado muito maior e um tratamento diferenciado, uma vez que serão 

ofertadas aos turistas, interessados em algo complexo e belo, que mostre a 

cultura de quem o produziu. Devido à existência de um mercado que absorve 

tal produção, representado pela Ceart, elas não precisam interromper o 

trabalho e atribuem valores artísticos a ele, verbalizando que jamais deixariam 

de fazê-lo.    

 

Portanto, para se entender o universo que compõe o trabalho 

artesanal das louceiras do Córrego de Areia e todas as suas nuanças, é 

necessário não o separarmos das questões econômicas, mas ressaltarmos que 

apesar das dificuldades financeiras, o processo de criação mantém-se vivo e 

latente, subordinado apenas aos interesses da louceira ou do mercado 

consumidor. 

 

Quero destacar ainda, que esse mercado exige do artesanato um 

processo constante de criação e recriação, para que ele possa afirmar-se como 

algo que pertence ao local, ou seja, diga algo a respeito de quem o produziu, 

mas no mesmo instante tenha a universalidade dos trabalhos feitos à mão. 

 

Compreender que os sentidos criados pelas próprias louceiras, a 

partir desse trabalho, são fundamentais para o entendimento do imaginário que 

compõem o cotidiano delas. Em outras palavras, ter acesso ao mundo 

artesanal das louceiras do Córrego de Areia, é descobrir que o barro pode 

gerar muito mais do que belos objetos, vendidos nas feiras ou instituições 

governamentais. É deixar-se absorver por elementos como vida, arte, luta, 
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trabalho e família, criados e reelaborados do mesmo modo que as peças de 

barro são inventadas e refuncionalizadas, diariamente.    
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