
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por Maria Tamara de Caldas Felipe – 
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A comunidade dos Mendes, no município 
de Quixabá, Pernambuco, situada na região do 
sertão, próximo a fronteira da Paraíba, a 400 km 
da capital de Pernambuco, Recife, vivem os 
moradores do Sítio Mendes. Dentre estes Dona 
Maria do Carmo e Dona Maria Elena, que há 
muito tempo já utilizava - ou ainda utilizam - a 
argila na produção de peças de artesanato como 
fonte de renda e sustento. 

Na mesma comunidade vivem 51 
famílias, variando o número de pessoas por casa, 
mas em média, encontramos quatro moradores 
por casa, podendo chegar até oito. A maioria 
deste, ou talvez toda a comunidade, seja 
composta de pessoas que tem algum grau de 
parentesco, tais como primos, irmãos e 
sobrinhos, que na maioria das vezes se casam 
com pessoas da própria comunidade. Constituída 
de agricultores familiares extrativistas plantam 
feijão e milho. Porém antigamente o que 
sustentava algumas famílias era o artesanato com 
argila, elemento formador da comunidade a mais 
de um século. Dona Carmem, com 84 anos, conta 
que aprendeu ainda jovem a manejar e fazer 
artesanatos com argila através das mulheres da 
comunidade e passou seu conhecimento para 
seus filhos e para gerações futuras. 

 Argila é o nome dado a um sedimento 
formado por partículas de dimensões muito 
pequenas, abaixo de 1/256 milímetros (4 
micrômetros) de diâmetro. Esse sedimento pode 
ser formado por apenas um mineral argiloso, mas 
o mais comum é ser formada por uma mistura 
deles, com predomínio de um. Embebidas em  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

á forma 

uma pasta mais ou menos plástica (barro), que 
pode ser moldada. Divide-se em dois tipos: i) 
argilas primárias, originadas da decomposição do 
solo por ações físico-químicas do ambiente 
natural, através dos anos, apresentando-se 
normalmente na forma de pó; ii) argilas 
secundárias, decorrentes da sedimentação de 
partículas transportadas através das chuvas e dos 
ventos, que se apresentam na forma pastosa ou 
de lama (argila mais água).  

Dona Carmem e Dona Maria Helena 
contam que o trabalho delas começava cedo, 
buscando argila em uma grota que se localiza 
muito longe do município e que ainda hoje é 
impossível se chegar com qualquer tipo de 
transporte, até mesmo de carro de boi. Esse 
trabalho era e é essencialmente feminino. As 
mulheres mesmo que iam buscar a argila 
carregando baldes e retirar a argila com uma 
inchada, que após eram colocados no balde e 
trazidos na cabeça. 

 

Ao chegar em casa, colocavam o barro 
para secar, depois de seco machucam com uma 
pedra até ficar bem solto; depois disso elas 
molham o barro e, no outro dia, amassam 
novamente para fazer os utensílios: potes, 

panelas, frigideiras, tigelas, dentre outras coisas. 
Após oito dias esperando os produtos (panelas, 
tigelas...) secarem bem, é realizada a queima (ou 
“cozimento”) para dar a finalização. Para isto é 
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necessário que o fogo esteja bem quente para 
não deixar esfriar, senão estraga os produtos 
feitos. 

 

Como a argila que elas usavam era muito 
“forte” e corria o risco de rachar as peças, elas 
relatam que tiveram que misturar a argila da 
grota com um pouco da argila (“barro”) que elas 
tinham perto de casa; só assim os produtos que 
faziam tinham uma boa qualidade sem, correr o 
risco de rachar. Este aprendizado se deu por 
conta própria e por iniciativa própria.  

 

Porém, elas consideram o trabalho muito 
difícil, que inicia desde a coleta do barro até a 
venda dos seus produtos, o que também é uma 
dificuldade, pois elas contam que muitas vezes 
elas não chegavam a vender ou só conseguiam o 
necessário para pagar apenas a condução que as 
levava à feira. 

 Muitas delas por problemas de saúde, 
como é caso de D. Carmem e D. Maria Helena 
foram deixando de lado a pratica de seus 
artesanatos. A família hoje por esses motivos não 
as incentiva mais a realizar esses trabalhos. Então 
as mulheres que ainda faziam ou ainda fazer um 
pouco, mas não mais como fontes de renda, 
foram parando de fazer por motivos de saúde e 
das dificuldades que enfrentavam, desde o 
começo, ou seja, ao coletar o barro até a 
tentativa de vender esse material (produto) tão 
bonito e rico em cultura, mas pouco valorizado 
por muitas pessoas.  

Apesar de tudo isso essas senhoras 
demonstram muita simpatia e felicidade, 
tratando as pessoas com muito carinho e se 
mostrando interessadas ainda na continuação de 
seus artesanatos se tivesse uma forma menos 
árdua de realizá-lo.  

Foi apresentada a elas uma esperança de 
continuar esse trabalho (através da tentativa de 
conseguir um convenio com Projetos em 
associações do Pajeú. Essas associações são 
formadas por grupos que realizam trabalho de 
assessoria técnica e extensão rural permanente e 
ajuda as comunidades que trabalham com isso 
tanto na região do estado de Pernambuco com 
da Paraíba. Ao ser apresentado isso a elas 
percebeu-se que elas ainda têm o interesse de 
continuar com seu artesanato e só não 
continuam por causa das dificuldades que 
enfrentam. Afirmaram que iriam procurar 
realmente a ajuda desse grupo para ver se dão 
continuidade ao seu trabalho. Quem sabe assim 
elas possam trocar experiências desses dois casos 
proporcionando novas saberes e novas 
tecnologias sociais para o enfrentamento das 
dificuldades relacionadas ao seu trabalho. 

 

 

ALGUMAS DICAS: 

� Fazer a retirada da argila sem retirar a 
vegetação do local 

� Não fazer retirada da argila em locais 
próximos a rios para evitar que os resíduos 
caiam nestes. 

� É necessário que a comunidade local 
conheça melhor a atividade, discuta 
publicamente seus principais problemas e 
soluções. 

�  
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