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O objetivo da pesquisa foi revelar o potencial das artesãs de Tracunhaém-PE e de 

que forma a produção artesanal influenciou o desenvolvimento local sob o olhar 

dos fundamentos da Folkcomunicação. Diante do mercado competitivo, as 

mulheres através do artesanato local, utilizam o barro como matéria prima e 

divulgam seu trabalho em âmbito local, nacional e até internacional. Outro ponto 

relevante abordado é a questão do trabalho paralelo que as artesãs realizam para 

complementar a sua renda. Este trabalho foi concretizado com um enfoque 

qualitativo e quantitativo para interpretar a realidade dessa articulação feminina 

com sua importância na Economia Rural. Elegeu-se o estudo de caso na busca da 

identificação da realidade local e a abordagem quantitativa para decifrar a 

simbologia que este artesanato reproduz no cotidiano das mulheres de 

Tracunhaém. Dessa forma, foi empregada a entrevista estruturada como o método 

de coleta de dados. Através destes dados foi possível identificar uma quebra dos 

padrões paternalistas de relacionamento e um êxodo do universo feminino para o  
                                                            
1 Trabalho apresentado no II Congresso Mundial de Comunicação Ibero-americana 
2 Orientadora do trabalho. Professora do Posmex UFRPE, e-mail: betaniamaciel@gmail.com 
3 Mestranda do Curso do Posmex UFRPE, e-mail: crizrodrigues71@gmail.com 
4 Mestranda do Curso do Posmex UFRPE, e-mail: symone_ventura@hotmail.com 



 

artesanato em detrimento de seu cotidiano na lavoura e no corte da cana, 

transformando assim as relações familiares e profissionais.  

 

Palavra-chave: Artesanato, Sociologia Rural, folkcomunicação, Economia Rural e 

Folkmarketing e desenvolvimento local. 

 

Introdução 
 

A história do artesanato de Tracunhaém, como elemento da cultura popular, é 

objeto deste artigo que também observa as influências e apropriações da 

participação feminina neste processo de produção, sob a ótica dos fundamentos 

da Folkcomunicação. Provenientes do corte-da-cana, muitas artesãs, trocaram o 

cabo da enxada pela cerâmica, apoiando seus maridos e incrementando a renda 

familiar. Em muitos casos, foi identificado que o ofício passou de geração em 

geração e os mais novos emprestam conhecimentos diferenciados à tradição 

familiar, incrementando o produto final, e proporcionando novos métodos e 

estratégias no processo de comercialização.  

 

Como lócus desta experiência, tanto nos espaços públicos quanto nos privados, é 

possível perceber que o artesanato promove intercâmbio de informações e 

manifestações de idéias de agentes e meios ligados diretamente ou indiretamente 

ao folclore, além de exercer uma função social relevante para o desenvolvimento 

local com repercussão em âmbito nacional. Os artesanatos dessa cidade são 

reconhecidos nacionalmente através da participação em feiras e congressos do 

setor, o que vem melhorando pela força que a arte vem dando ao turismo e à 

economia da região.  

 

A cidade de Tracunhaém é considerada um dos maiores centros de artesanatos 

do Brasil. Situada na Zona da Mata Pernambucana, distante 72 km do Recife. A 

cerâmica artesanal é a principal atividade econômica da cidade e durante anos 



 

essa técnica é repassada de geração em geração, contribuindo para um 

significativo crescimento de ateliês e oficinas. Por vários anos muitas famílias 

retiraram seu sustento do trabalho com o barro, o que transformou a realidade 

local e as formas de relacionamento nas estruturas e castas familiares. A 

participação feminina ganhou mais importância e as mulheres passam a esculpir o 

barro e a criar novas peças, incrementando sua renda e aumentando a produção.  

 

A fama do local decorre do trabalho de seus artistas, liderados, em sua maioria, 

por homens, pais ou pelos filhos mais velhos, conservando um machismo e um 

paternalismo nas relações de trabalho e nas estruturas familiares. O curioso, e ao 

mesmo tempo, um ponto relevante deste estudo, é que a presença feminina 

sempre foi determinante, mas apenas na última década que as mulheres se 

organizaram como categoria e integram a Associação de Artesãos de 

Tracunhaém. Hoje, o grupo conta com 30 artesãs. Pouquíssimas retiram seu 

sustento da produção, preferindo destinar os ganhos para o sustento de suas 

famílias, ainda chefiados pela presença masculina. 

 

É o caso do artesanato de Mana, que iniciou na década de 70 sua produção, 

confeccionando porquinhos, cavalinhos para jardins, ainda no barro primitivo, sem 

pintura. Assim, o seu artesanato começou a ganhar repercussão e fama. Sua 

marca é Mana-Arte Cerâmica. O marido, Heleno Pedrosa, sempre foi responsável 

pela olaria e pelo controle financeiro do negócio. As filhas, Eliane e Jéssica 

cresceram acompanhando tal realidade e desde a infância participavam da 

produção. Atualmente, Jéssica é artesã e é aluna do curso técnico de Designer, já 

confeccionando novos traços e desenhos às peças produzidas no ateliê da Mana. 

“Como é para a nossa família, não cobro nada”, disse Jéssica. Ela é artesã 

autônoma, confecciona as próprias peças e revende aos demais ateliês, mas no 

negócio da família o seu trabalho não é remunerado.  

 



 

Já a caçula dos Pedrosa, Eliane, auxilia nos serviços do ateliê, como artesã 

produzindo bolinhas decorativas, conjunto de pratos de parede e complementando 

a sua renda, com um valor, em média de R$ 900 mensais, fruto da 

comercialização do seu artesanato. “Trabalho as minhas peças, e eu mesma 

confecciono, e o lucro é todo meu”, contou Eliane complementando que é Auxiliar 

de Enfermagem e que o trabalho junto à família auxilia no incremento de sua 

renda. “Esse trabalho é muito bom, porque auxilia a minha família, mas não dá 

para se sustentar somente com ele. Trabalho aqui mais por prazer e satisfação do 

que para crescer como profissional”, acrescentou.  

 

O modelo patriarcal ainda permanece vivo e latente na família dos Pedrosa. De 

poucas palavras, Heleno, o chefe de família, é o produtor das peças em cerâmica 

e responsável por todo o controle financeiro, repassando às filhas suas 

remunerações. A matriarca não tem renda fixa e trabalha apenas para ajudar a 

família, acumulando ainda as tarefas domésticas. Segundo Eliane, são vendidas 

mensalmente 330 peças, mas com a participação em feiras e congressos esse 

fluxo de produção, triplica. “Participamos sempre da Fenearte e com isso 

vendemos muito. Todos os dias têm encomenda e vai um carro diariamente com 

mercadorias. A partir do mês março, já intensificamos a produção e contratamos 

mulheres e jovens da cidade para nos auxiliar. É uma mãe, essa feira”, 

comemorou.  

 

O diferencial da família é o trabalho com a Cerâmica Marajoara, a mais antiga do 

Brasil. Sua origem é indígena, descoberta pelos nativos da Ilha de Marajó. As 

peças são altamente elaboradas, trazendo traços geométricos, cores e tons 

diferenciados. “O nosso diferencial é proporcionado por minha irmã Jéssica, que 

traz o conhecimento do designer, inova e ancora as vendas. O interessante é que 

assim que lançamos um produto novo, o restante dos artesãos logo copia”, disse 

Eliane.  

 



 

Um pouco de história  
 
Foi na década de 60 que surgiram os primeiros artesãos modelando com argila 

figuras de santos, animais, objetos utilitários e decorativos como potes e tigelas. 

Desde então a arte de modelar com barro foi se tornando, progressivamente, 

conhecida e prestigiada. Muitos dos artistas têm seus trabalhos expostos em 

museus brasileiros e estrangeiros e no acervo de importantes coleções 

particulares.  

 

Um dos maiores incentivadores desta atividade em  Tracunhaém foi o 

colecionador pernambucano Abelardo Rodrigues. Graças ao seu interesse esta 

arte interiorana, com raízes sertanejas, chegou e foi aceita nos grandes centros - 

admirada pela sua originalidade e criatividade. O povoamento teve início na 

primeira metade do século XVIII por exploradores de Pau-Brasil e criadores de 

gado. Diversos engenhos instalaram-se na região, mas não trouxeram 

prosperidade ao local. O artesanato em barro foi sendo desenvolvido e ganhou 

destaque na cidade. Com o estímulo ao turismo e a proteção ao artesanato 

popular, ampliou-se a produção e surgiram novos empregos. O Dia do Artesão é 

uma das festas mais importantes, comemorada na cidade, em 19 de março.  

 

Participação feminina  

 
Muitas mulheres iniciaram o trabalho de artesanato em Tracunhaém. As principais 

peças retratavam temas religiosos, ainda talhados no barro, sem cores e técnicas 

aprimoradas. Deste trabalho retiraram o sustento de suas casas, e na maioria das 

vezes, todo o lucro era destinado aos compromissos domésticos. Mulheres que 

ocuparam o papel secundário, como agente coadjuvante, abdicando de seus 

interesses pessoais, em prol do bem-estar de sua família. Luiz Beltrão, em sua 

obra “Folkcomunicação, a comunicação dos marginalizados” define que os grupos 

não-organizados são quase sempre provenientes da zona urbana ou rural, de 



 

baixa renda, excluídos da cultura erudita e das atividades políticas. Por isso sem 

poder civilizatório, e em muitos momentos, totalmente marginalizados.  

 

A maior parte dessas mulheres era proveniente da roça e nasceram entre 1915 e 

1935, deixando uma história de luta e trabalho, pelas ruas da cidade. Maria Amélia 

da Silva, 1924, ficou conhecida pelas modelagens com santos de rostos 

expressivos, corpo largo e mantos pregueados. Suas peças eram queimadas em 

forno à lenha.  

 

“Caracterizados, sobretudo, pelo reduzido poder aquisitivo 

devido à baixa renda, pois esses grupos são formados por 

indivíduos que recebem baixos salários em empregos e 

subempregos que não exigem mão-de-obra especializada” 

(Beltrão, 1980, pág. 65) 

 

Outra personalidade que marcou a história de Tracunhaém foi Antônia Leão, 1924. 

Sua habilidade nasceu aos 10 anos de idade com a confecção de bichinhos de 

barro, e seu pai levava para vender na feira da cidade. A técnica em cerâmica foi 

adquirida com os ensinamentos de um frade, Luiz. Sua peça mais famosa foi 

Macaco-Músico, atendendo a uma encomenda de mais de 200 peças para uma 

loja no Recife. Entre os temas religiosos esculpia Santo Antônio, São Francisco, 

entre outras imagens do universo católico. 

 

“Como entretenimento e para exprimir seu pensar e sentir, 

utilizam cantorias e desafios em versos, glosas, provérbios, 

pregões, frases feitas, orações e paródias (..) exprimem e 

comungam suas ideias pelo canto, pela música e pela dança. 

( Beltrão, 1980,pag. 143). 

 



 

Severina Batista herdou o dom de sua mãe que era louceira. Nasceu em 

Tracunhaém por volta de 1935. Durante muito tempo trabalhou na roça junto com 

seu marido. Só em 1973 é que começou a modelar com barro. Fazia santos 

católicos, bichos e figuras zoo-antropomorfas. As peças eram queimadas em forno 

a lenha, sem esmaltação. Seu marido participava do processo ajudando na 

pesada tarefa da queima no forno, no preparo do barro e no acabamento das 

peças. Citando Luiz Beltrão, os estudos de folkcomunicação tem assumido papel 

importante nos estudos contemporâneos, pois, se apresenta como mediadora 

entre a cultura de massa e a cultura popular. No que diz respeito ao processo de 

identificação das classes subalternas, a folkcomunicação se apresenta como 

elemento de resistência e contra-hegemônica.  

 

Lídia Vieira (1911-1974), casada com Severino de Tracunhaém, nasceu e viveu na 

cidade. Começou fazendo pequenas peças: Casa de Farinha, Meninos Brincando 

de Roda, Casamentos e Santos. Posteriormente passou a modelar esculturas 

maiores, sempre figuras femininas, medindo de 30 a 40 cm. Suas peças eram só 

cozidas-terracota-sem decoração com tinta ou esmalte. Suas esculturas femininas 

tinham como característica  apresentar mantos pregueados com desenhos em 

baixo-relevo e linhas pontilhadas, feitas com palito de fósforo. Outra constante de 

sua criação era a semelhança de suas esculturas com sua própria pessoa, meiga 

e frágil. 

 

Referencial Teórico 
 
Para abordar um tema tão relevante que é a união da cultura popular com a 

comunicação, é necessário aprofundar um pouco sobre alguns aspectos 

relevantes desta pesquisa. A referência começa com a comunicação, considerada 

como um campo de conhecimento acadêmico que estuda os processos de 

interação e integração humana. A questão central desta abordagem mostra o 

quanto esta comunicação é importante para a disseminação no contexto cultural. 



 

Essa comunicação se faz presente no contexto do conhecimento, segundo 

BELTRÃO: 

 

A origem mundial de cada sistema de comunicação, ou seja, 

do conjunto específico de procedimentos, modalidades e 

meios de intercâmbio de informações, experiências, ideias e 

sentimentos essenciais à convivência e aperfeiçoamento das 

pessoas e instituições que compõem a sociedade. (LUIZ 

BELTRÃO, p 02, 1980) 

 

Diante do exposto, verifica-se que a comunicação é um agente decisório no 

processo civilizatório, uma vez que, é através dessa ferramenta que os sujeitos de 

uma sociedade marginalizada conseguem expor suas opiniões diante de qualquer 

situação. Ainda nesse pensamento BELTRÃO diz o que é comunicação: 

 

A comunicação é o problema fundamental da sociedade 

contemporânea, que é composta de uma imensa variedade 

de grupos, que vivem separados uns dos outros pela 

heterogeneidade de cultura, diferença de origens éticas e 

pela própria distância social e especial. (LUIZ BELTRÃO, p 

02, 1980) 

 

Nesse pensamento, o comunicador é um sujeito que produz e emite a sua 

mensagem de acordo com o meio em que vive, podendo direcioná-la diretamente 

a pessoa ou ao grupo que lhe interessa e/ou que vá prestar atenção. Por outro 

lado, as classes populares também têm sua própria linguagem onde usam suas 

expressões para se comunicarem. Além da fala, essa comunicação também utiliza 

outros agentes como as peças de artesanato, de esculturas, de quadros, de 

móveis e utensílios rústicos, segundo BELTRÃO: 

 



 

É através desses veículos e agentes que as camadas 

populares “organizam uma consciência comum, preservam 

experiência, encontram educação, recreio e estímulo, dão 

expansão aos seus pendores artísticos e, final, fazem 

presentes à sociedade oficial as suas aspirações e as suas 

expectativas... Elemento de aproximação e coesão, o folclore 

serve de tribuna, é um comício com que o povo se faz ouvir 

pelas classes superiores... Em manifestações que refletem o 

seu comportamento em face das relações de produção 

vigentes na sociedade, como o registro e o comentário dos 

fatos da vida quotidiana.” (BELTRÃO, p 125, 2001. Apud 

CARNEIRO p.11,13.15, 1965) 

 

A referência que se faz sobre comunicação revela o quanto é importante para as 

camadas mais humildes o uso de sua expressão através da fala e de outros 

utensílios, principalmente, o artesanato, objeto principal desta pesquisa. Diante 

desse contexto, a pesquisa passeia sobre alguns âmbitos que norteiam os 

estudos culturais, fazendo a partir de agora uma referencia mais apurada sobre os 

aspectos que levaram os estudos do folclore com a comunicação, a 

folkcomunicação, que segundo (MARQUES DE MELO, 2007) “A folkcomunicação 

dedica-se ao estudo dos agentes e dos meios populares de informação de fatos e 

expressão de ideias”. E ainda acrescenta seu conceito sobre folkcomunicação 

(MARQUES DE MELO, 2007) “Folkcomunicação se caracteriza pela utilização de 

mecanismos artesanais de difusão simbólica para expressar em linguagem 

popular mensagens previamente veiculadas pela indústria cultural.”, segundo o 

autor, essa era a visão do professor e pesquisador Luiz Beltrão. 

 

Foi a partir dos estudos da influência de “agentes simbólicos” no meio de 

“comunicadores periféricos” que começaram as primeiras pesquisas sobre 

Folkcomunicação. Surge um novo olhar para no processo de comunicação 



 

massiva, cria-se uma nova identidade para o chamado de mass média. Para Luiz 

Beltrão, o novo conceito, mesmo que lentamente, ia se inserindo nos meios de 

comunicação - jornais, revistas, rádio e televisão – de forma efetiva, uma vez que 

as classes “subalternas” eram inseridas no contexto de visão nacional. Seu 

principal referencial foi se inspirar nas “dinâmicas do folclore” defendidas pelo 

folclorista (neomarxista) Edson Carneiro. 

 

É preciso entender que o estudo do Folkcomunicação é nitidamente ligado ao 

campo da Comunicação Social, utilizando os conceitos folcloristas para unir forças 

comunicacionais das camadas mais pobres, o uso do “folcore”5 se faz presente 

tanto nas grandes metrópoles quanto na sociedade rural. 

Segundo Benjamim: 

 

“A pesquisa de campo necessitará manter um caráter 

interdisciplinar, incorporando técnicas modernas às 

tradicionais técnicas etnográficas dos estudos folclóricos, 

assim como técnicas provenientes das Ciências Sociais, das 

Ciências da Linguagem e, especialmente, as técnicas de 

jornalismo Comparado, ao lado das novas tecnologias na 

realização dos trabalhos de campo e das análises em 

gabinete.” (Gadini, Woitowicz  apud BENJAMIN, p 26, 2007) 

 

Dentro desta perspectiva comunicacional, Luiz Beltrão abre não só um novo 

horizonte para a cultura popular na mídia, mas também incentiva a novos estudos 

dentro desse universo chamado comunicação, estreitando o processo de 

interação entre a cultura das elites (erudita e massiva) e a cultura das classes 

trabalhadoras (rurais e urbanas).    

 
                                                            
5 Carta do folclore brasileiro (reeleitura). Congresso Brasileiro de Folclore (8 : 1995 : Salvador), 
Bahia. Salvador :  IBECC, Comissão Nacional de Folclore, 1995, 11p. 



 

Pois é tempo de não continuarmos a apreciar nessas 

manifestações apenas os seus aspectos artísticos, a sua 

finalidade diversionista, mas procurarmos entendê-las como 

linguagem do povo, a expressão do seu pensar e do seu 

sentir tantas e tantas vezes discordante e mesmo oposta ao 

pensar e ao sentir das classes oficiais dirigentes. Esse 

sentido camuflado, que não raro escapa ao próprio estudioso 

dos fenômenos sociológicos, é, contudo, perfeitamente 

compreendido por quantos tenham com os comunicadores 

aquela experiência sociocultural comum, condição essencial 

a que se complete o circuito de qualquer processo 

comunicativo. (Marques de Melo, p 19, 2008 apud Beltrão, p 

10, 1965) 

 

Essa visão de holística de dar vez e voz às camadas mais pobres e excluídas foi 

aos poucos se tornando um ponto de referencia para outros estudos. A cultura 

popular acende um olhar comunicacional e, em alguns anos depois, surge o 

estudo com efeito de “cultura de venda” nome popular usado pelas classes 

trabalhadoras como forma de propagar sua cultura, mais conhecido como 

Folkmarketing, expressão usada pela primeira vez pelo professor e pesquisador 

Severino Alves de Lucena Filho em 1998. 

 

O Folkmarketing catalisa na constituição do processo 

comunicacional, elementos singulares das identidades, 

regionais ou locais, que passam a alimentar e mobilizar os 

sentidos de pertencimento e de valorização das tradições e 

dos saberes do povo. (Lucena Filho, p 34, 2012) 

 

O termo folk foi aliado à palavra marketing, essa união resultou na expressão 

Folkmarketing, segundo (LUCENA FILHO, 2012) significa “o conjunto de 



 

apropriações das culturas populares com objetivos comunicacionais, para 

visibilizar produtos e serviços de uma organização para os seus públicos-alvo”.  

Nesse sentido, o uso do marketing na comunicação aliado à cultura popular só 

têm contribuído para o crescimento das camadas populares, por outro lado, os 

veículos de comunicação vêm desenvolvendo campanhas publicitárias utilizando 

como referencias figuras tipicamente nordestinas, contribuindo na divulgação do 

folclore brasileiro. Dessa forma, os trabalhadores rurais da área do artesanato 

popularizam seu trabalho e a cultura local através das peças vendidas, ajudando 

não só na renda familiar, mas também no desenvolvimento local. 

 

Os artesãos do campo, segundo as tradições dos seus 

ancestrais medievais, têm não as suas ruas, mas os seus 

bairros e arruados, em cujos limites encontram com mais 

facilidade a matéria-prima de que se valem, sob a orientação 

dos mais velhos e experimentados, para elaborar e veicular, 

nas peças que criam utilitárias ou artísticas, as mensagens 

icônicas estranhadas em linha e fios dos bordados e rendas, 

nas formas e figura de barro, pedra, madeira ou metais, nos 

signos fulgurantes e multicoloridos das joias e objetos de 

material semiprecioso que, nos colos, nos pulsos ou nas 

casas de famílias mais afortunadas “gritam”, silenciosa, 

despercebida, mas constantemente, o conteúdo filosófico e 

social do discurso do mundo rural distante. (BELTRÃO, p 53, 

1980) 

 

É através da cultura popular, em especial, o artesanato - objeto central desta 

pesquisa - que o a expressão folkcomunicação e, posteriormente, Folkmarketing 

vem sendo utilizado como forma de expressão popular. O domínio da técnica do 

artesão, cria um mundo paralelo na indústria, gerando um conjunto de processos 



 

manuais de produção durante a elaboração de cada peça, dando uma forma 

particular e uma identidade peculiar. 

 

Cada traço, forma ou cor é carregado de sentimentos, modos 

de pensamentos, sentir e agir que expressam informações, 

opiniões e visões da vida social, cultural, econômica ou 

politica da sociedade.    ( GADINI, WOITOWICZ,  p 99, 2007)  

 

Esses aspectos culturais inseridos em cada artesanato geram uma divulgação e 

disseminação da cultura para outros lugares. O artesanato é a forma de expressão 

cultural mais tangível que se pode citar. Em seu estágio evolutivo, cria não só a 

identidade de um povo, mas também uma forma de expressar ideias e/ou opinar 

sobre fatos e acontecimentos de uma sociedade.  

 

Dentro do contexto folkcomunicacional, compreende-se as manifestações culturais 

como uma forma expressiva de mostrar através do artesanato seu valor, suas 

raízes e, principalmente, a culturas através das imagens. Portando, se faz ainda 

mais relevante a sua divulgação dando ênfase à cultura popular e a sua 

contribuição no desenvolvimento local. 

 

Fazendo uma importante referência nesse aspecto do desenvolvimento local em 

relação à produção do artesanato, pode-se afirmar que na conjuntura 

socioeconômica e cultural de uma região, o artesanato propicia um ambiente de 

desenvolvimento evolutivo, pois são geradas novas oportunidades de emprego, 

geração de renda, possibilidades de concorrência e melhoramento na qualidade 

de vida na região. 

 

Os domínios do desenvolvimento local englobam não apenas 

o cenário econômico, mas também religião, cultura, política, 

saúde, atitudes, lazer, educação, entre outros. A cultura, por 



 

sua vez, redimensiona o desenvolvimento envolvendo 

projetos de políticas culturais, lazer, economia e, 

consequentemente todas as outras dimensões. (Lopes filho, 

p 44, apud Betania Maciel, 2012) 

 

É nesse sentido que este trabalho de pesquisa aborda de forma simples, a 

produção do artesanato por mulheres rurais em Tracunhaém, mostrando o quanto 

elas usam o artesanato como forma de expressão, ascensão no trabalho, 

contribuição na renda familiar e, principalmente a sua contribuição e importância 

no desenvolvimento local, ajudando na educação dos filhos, entre outros 

benefícios atribuídos à produção do artesanato na região. 

 

Metodologia  
 

Além da pesquisa bibliográfica, a pesquisa utiliza a pesquisa qualitativa de 

observação sistemática e da técnica de entrevista semiestruturada com artesãs, 

além das jovens artesãs da cidade de Tracunhaém. Ainda pretendeu-se traçar 

uma trajetória dessas famílias, baseadas no método de história de vida, 

percebendo as mudanças locais provocadas com a decisão de deixar o corte da 

cana-de-açúcar para se tornarem pequenos empreendedores. Além da análise de 

campo de técnicas, formas de gestão e administração dos negócios, bem como 

qual a possível trajetória percorrida e a possibilidade de manutenção das famílias 

nas atividades do artesanato. A pesquisa conta com o registro das entrevistas, 

questionários, fotos, gravações de áudio e de imagens. 

 

Conclusão 
  
A trajetória e migração das mulheres do corte-da-cana para as peças de 

artesanato em Tracunhaém provocou importante impacto na estrutura familiar e 

nas relações comerciais. O modelo patriarcal de sociedade é preservado e a nova 



 

ocupação incrementa a renda familiar. O oficio é repassado de pai para filho, aliás, 

de mãe para filha; visto que a maioria da mão-de-obra empregada envolve o 

universo feminino. Assim, através deste estudo foi possível identificar como esta 

mudança de trabalho impactou as relações sociais, incrementou o 

desenvolvimento local e proporcionou maior divulgação à cidade sertaneja, 

através da publicidade das peças e da participação em feiras nacionais do setor. 

Um impacto no cotidiano da cidade, um aquecimento no turismo, uma nova 

roupagem ao comercio local, um novo horizonte para o empreendedorismo e para 

o associativismo.  
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