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Resumo: O distrito de Coqueiros, município de Maragogipe, Recôncavo Baiano, tem na produção de cerâmica a sua  
principal atividade econômica, realizada, principalmente, por mulheres, chefes de família, com baixa renda, vivendo em 
condições objetivas de vida precárias. Essas mulheres produzem diariamente utensílios de cerâmica que são representações 
do Patrimônio Imaterial da Bahia. Este artigo se propõe a analisar as questões que perpassam a atividade artesanal desse 
distrito, buscando enfocar aspectos relativos ao patrimônio, à intergeracionalidade, ao trabalho, à forma de organização da 
produção e à economia que o envolve. Para uma melhor compreensão da dinâmica do processo de produção das olarias de 
Coqueiros, foram realizadas entrevistas e pesquisa direta com os ceramistas, e, adicionalmente, a título de comparação da 
realidade por estes vivenciada com outra comunidade que desenvolve produção similar, foram ainda efetuadas entrevistas e 
pesquisa em Maragogipinho, cuja produção local está igualmente centrada na olaria.  
 

Palavras-chave: Coqueiros – Maragogipinho – Tradição. 
 
Abstract: The district of Coqueiros, municipality of Maragogipe, in the Recôncavo Baiano, has on the production of 
ceramics its main economic activity, done by women, which in the most case are the held of households and who have of 
course a extreme low income, living also in very bad life condition. These women produce every single day ceramic 
utensils, that are representations of the imaterial heritage of Bahia. This article aims to analyse the signification and some 
dimensions of this artesanal activity in Coqueiros, seeking to focus its analyses at the followig aspects: heritage, 
generations, kind of work and production organization and the economoy that surrounds it. For a better undestand of the 
dymanics production process at the potteries in Coqueiros, the ceramics maker were interviewed and to comparate their 
reality with another rural community in Bahia, where the population live also from the artesal production, it was aplicated 
some interviews in another districty, called Maragogipinho, where the local production is also centrend at the potteries.  
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O Recôncavo baiano é uma região de intenso fascínio, sobretudo por se constituir no principal 

repositório cultural do Brasil Colônia. No período colonial do Brasil, as condições privilegiadas do 

Recôncavo baiano, para atendimento das demandas da economia mercantil, possibilitaram aos 

europeus fixarem residência nessa região, dando início à construção de engenhos, casas de farinha e à 

plantação da cana-de-açúcar. Essas atividades contribuíram para a expansão econômica dessa área e 

                                                 
1 Este artigo foi produzido com base em informações trabalhadas pelo Grupo de Desenvolvimento Regional e Políticas 
Sociais da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), projeto As Mãos que Modelam o Barro. 
2 Lúcia Aquino de Queiroz, Professora Adjunta da UFRB, e-mail: luciamaqueiroz@yahoo.com.br; Ilzamar Silva Pereira, 
Professora Assistente da UFRB, e-mail: ilzamar.pereira@hotmail.com; Marina da Cruz Silva, Professora Assistente da 
UFRB, e-mail: marina.silva@hotmail.com; e Patrícia Verônica Pereira dos Santos, Professora Assistente da UFRB, e-mail: 
patriciaufrb@gmail.com. 
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fizeram de algumas das cidades dessa região importantes núcleos urbanos, que passaram a 

desempenhar funções comparadas às dos grandes centros comerciais manufatureiros. 

Analisando a expressividade econômica alcançada pelo Recôncavo baiano, Stuart Schwartz  

ressalta que esta região possuiu, nos cem anos compreendidos entre 1670 e 1770, de 130 a 150 

engenhos, com uma produção total entre 350 e 500 mil arrobas (1988, p. 89). Em complementação, 

Jorge Uzêda observa que, em adição ao açúcar, havia também a produção do tabaco e de culturas 

agrícolas alimentares (incluídas frutas), como também peixes e camarões, todas essas atividades 

fundamentais à vida da cidade do Salvador (2007, p. 73). 

Ainda conforme Jorge Uzêda, na Bahia, a expansão da economia açucareira e fumageira, 

conjugada com a criação bovina e busca de metais e pedras preciosas, possibilitou o nascimento de 

diversas vilas, ensejando a criação de caminhos e trilhas entre as vilas e as regiões produtoras (2007, p. 

76). Referendando-se em Tavares e Vilhena, Uzêda comenta que, além da Vila de Nossa Senhora do 

Rosário da Cachoeira, fundada em 1693 – centro irradiador da economia regional, originada do 

povoado à margem esquerda do rio Paraguaçu –, foram criadas as vilas de Santo Amaro de Nossa 

Senhora da Purificação, em 1724, a Vila de São Bartolomeu de Maragogipe, em 1730, e a Vila de 

Jaguaripe, tão antiga quanto Cachoeira (TAVARES & VILHENA apud UZÊDA, 2007, p. 77). Essas 

vilas, graças à estagnação econômica à qual foram submetidas por quase um século, ainda hoje 

guardam vestígios de um período áureo, em que a economia açucareira e a fumageira possibilitaram a 

formação de um sólido patrimônio histórico-cultural. 

A vila de Maragogipe, elevada à categoria de cidade pela Lei Provincial n. 389, de 8 de maio 

de 1850 (QUEIROZ & SOUZA, 2009, p. 129), desempenhou importante função para com cidades 

menores e outras tantas do Recôncavo Sul, abastecendo-as com produtos manufaturados e realizando 

transações comerciais. Em finais do século XIX, este núcleo urbano perdeu a posição de grande centro 

comercial para Cachoeira, Santo Amaro e Nazaré, cidades cortadas por linhas férreas, que, além de 

facilitarem o acesso de pessoas, permitiam que o comércio se expandisse, o que deu início ao declínio 

da economia maragogipana, processo agravado a partir de meados do século passado, com o novo 

modelo de desenvolvimento econômico implementado na Bahia. 

A renda atual da população de Maragogipe pode ser considerada baixa, reflexo da própria 

história socioeconômia da região, com destaque para a extinção da cultura fumageira, que teve como 

marco mais recente o fechamento da fábrica de fumo Suerdieck, em inícios dos anos 90. Essa empresa 

absorvia grande parte da população local, oferecendo trabalho em diversas funções para pessoas de 
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várias idades. Hoje os empregos são proporcionados, de forma acentuada, pelo setor agropecuário, 

caracterizado, tradicionalmente, pela baixa remuneração dos trabalhadores. Esta situação tem causado 

um grande êxodo da população em idade produtiva, que tem migrado para outros locais da região na 

expectativa de uma oportunidade de emprego (QUEIROZ & SOUZA, 2009, p. 130). 

O município de Maragogipe (Mapa 1) possui seis distritos: Maragogipe (sede municipal), 

Coqueiros, Nagé, Guaí (antiga Capanema), Guapira (antiga Caveiras) e São Roque do Paraguaçu. 

Dentro desses distritos, há, ainda, inúmeros povoados, podendo-se destacar: Piedade e Capanema (em 

Guaí), Santo Antônio da Aldeia e Serraria (em Najé), Santana, Campinas e Batata (em Guapira) e 

Enseadinha (em São Roque).  

 

 

Mapa 1 – Localização do Município de Maragogipe 

 

 
                   Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bahia_Municip_Maragogipe.svg 
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A base econômica de Maragogipe é essencialmente constituída pela produção do setor 

primário, sendo a agropecuária e a pesca as atividades tradicionais do município. O comércio é 

sustentado pelos artigos de primeira necessidade e o setor secundário é representado, basicamente, pela 

indústria alimentícia (panificadoras) e pela produção de cerâmica em bases rudimentares, concentrada, 

em sua maior parte, no distrito de Coqueiros. O setor de serviços, ainda sem grande representatividade, 

é composto pelos precários meios de hospedagem e alimentação, oferecidos aos poucos turistas que 

visitam a cidade, sobretudo nos períodos das festas populares, a exemplo do Carnaval de Maragogipe3, 

considerado como patrimônio imaterial4 do Estado da Bahia, e das comemorações em louvor ao 

padroeiro São Bartolomeu.  

A população de Maragogipe, segundo o último censo demográfico realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2006, foi estimada em 42.079 habitantes residentes, 

apesar de haver outras publicações locais que confirmam um contingente populacional superior ao 

apurado pela instituição. 

A estrutura familiar e social maragogipana tem caráter paternalista, assim como em outras 

tantas cidades nordestinas. Segundo os dados do IBGE para o ano de 2006, 76% dos chefes de 

domicílio eram do sexo masculino, contra 24% do sexo feminino. Em Coqueiros, a situação é oposta a 

essa. Há um predomínio de mulheres chefes de família, em situação de vulnerabilidade social, que 

sobrevivem, basicamente, da produção de olarias. 

No que se refere às condições de saúde da população local, a desnutrição e a falta de 

saneamento básico são os maiores causadores de doenças no município. Em face à inexistência de um 

projeto de prevenção junto à comunidade, essas doenças, muitas vezes, evoluem, causando a morte do 

seu portador. 

Ainda, conforme os dados do IBGE para o ano de 2006, Maragogipe possuía uma taxa de 

urbanização de 57,97% e uma densidade demográfica de 4,82%. Registra-se que a zona urbana do 

distrito-sede é formada por vários bairros, sendo alguns, dentre eles, antigas povoações que foram 

incorporadas ao núcleo urbano. Apesar da grande dimensão do município, verifica-se uma restrita 

disponibilidade de área para expansão da malha urbana, já que as poucas áreas planas desocupadas 
                                                 
3 O Carnaval de Maragogipe é um bem cultural tombado e registrado pelo Governo do Estado da Bahia através do Decreto 
11.449 de 02/03/2009 do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (IPAC).   
4 O conceito do Patrimônio Cultural Imaterial é aqui compreendido como “as práticas, representações, expressões, 
conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as 
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural” 
(UNESCO, 2003).  
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estão sujeitas ao movimento das marés. Registra-se também a existência de pequenos focos de 

desabrigados ocupando áreas públicas, inclusive prédios de grande importância histórica para a sede 

municipal (QUEIROZ & SOUZA, 2009, p. 130). 

A produção artesanal de Maragogipe pode ser considerada expressiva e de relevante 

importância cultural, sobretudo no que se refere à produção das cerâmicas utilitárias do distrito de 

Coqueiros. Entretanto, apesar da insígnia do município como depositário de um saber-fazer singular e 

tradicional transmitido de geração em geração, não há apoio por parte do poder público à comunidade 

ceramista. A produção artesanal carece de uma maior organização; o trabalho das ceramistas é ainda 

pouco conhecido e divulgado; os serviços educacionais são precários, não atendendo às reais demandas 

da comunidade; são restritas as oportunidades de emprego para os jovens, o que os deixa em uma 

situação de extrema vulnerabilidade; nem há preocupação com a preservação do patrimônio imaterial. 

Considerando a importância do patrimônio cultural de Coqueiros, este artigo se propõe a 

analisar as questões que perpassam a atividade artesanal desse distrito, e, para tanto, enfocará aspectos 

relativos ao patrimônio, à intergeracionalidade, ao trabalho, à forma de organização e gerenciamento da 

produção e à economia que o envolve. Como opção metodológica para uma melhor compreensão da 

dinâmica do processo de produção das olarias de Coqueiros, foram realizadas entrevistas com 

produtores locais, aplicada pesquisa aleatória com 28 ceramistas5, sendo 86% do sexo feminino e 14% 

do masculino, e, adicionalmente, a título de comparação da realidade vivenciada por essa comunidade 

com outra que desenvolve produção similar, foram ainda realizadas entrevistas e pesquisa direta com 

34 oleiros, 28 homens e 06 mulheres no distrito de Maragogipinho, município de Aratuípe, também 

situado no Recôncavo baiano, cuja produção local está igualmente centrada na olaria.  

 

 As mãos que modelam o barro em Coqueiros  

 

A produção artesanal de cerâmica de Coqueiros é realizada, majoritariamente, por mulheres 

negras (82% dos entrevistados), com idade superior aos 40 anos (68%), em sua maioria chefes de 

                                                 
5 Os questionários que subsidiaram esta pesquisa e a de Maragogipinho foram produzidos no contexto das disciplinas 
Economia II e Economia Brasileira Contemporânea, ministradas pela Profa. Lúcia Aquino de Queiroz. Eles foram aplicados 
nos meses de outubro e novembro de 2009, por alunos da UFRB, dos cursos de Ciências Sociais e Comunicação, e 
tabulados pelo Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento e Políticas Sociais desta instituição. 
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família, num contexto em que predomina uma rede extensa de parentes e vizinhos, casa aberta para 

uma sociabilidade com o núcleo familiar e comunitário. Com baixo nível de escolaridade (17% são 

analfabetos e 52% possuem o ensino fundamental incompleto) e renda familiar média 

predominantemente baixa (62% auferem até um salário mínimo/mês), os oleiros de Coqueiros, embora 

confeccionem uma produção considerada como de elevado valor cultural, estão imersos em uma 

atividade econômica que não lhes tem possibilitado, com raras exceções, alcançar mais elevado 

patamar de qualidade de vida. 

Ainda que guarde como característica central a vinculação a um território e a uma história 

concreta, pautada na valorização e utilização dos recursos locais, requisitos fundamentais ao 

denominado desenvolvimento local ou endógeno (GONZÁLES, 1998, p. 7), a organização 

socioeconômica de Coqueiros distancia-se amplamente de uma perspectiva de alcance desta 

modalidade de desenvolvimento, dado, sobretudo, à forma como a produção está organizada, à 

inexistência de apoio do aparato público e à sua submissão aos ditames do capital comercial. 

O processo de produção das cerâmicas de Coqueiros compreende a confecção artesanal de 

utilitários domésticos (panelas, fogareiros, frigideiras, tachos, pratos e outros utensílios), realizada, em 

geral, nas casas dos oleiros, que também funcionam como oficinas. A aquisição da matéria-prima, a 

argila, ocorre mediante a compra em caçambas, e em quantidade equivalente à produção de dois ou três 

meses. O preparo da argila, envolvendo a trituração, o peneiramento, a formação da massa, molhada e 

uniforme, também ocorre nas próprias oficinas. Lá ocorre, ainda, a modelagem, realizada com as mãos 

e sem a utilização do torno, o brunimento ou burnição, que consiste no ato de alisar as peças, apoiadas 

no colo, para dar brilho e, por fim, a queima das cerâmicas. 

       Os objetos confeccionados manualmente com o barro, a exemplo dos pratos, das panelas e 

das moringas, utilizadas para servir à cozinha, à mesa, e armazenar água, estão inseridos em um 

contexto que Geertz classifica de “laboratório natural” (GEERTZ, 1989, p. 33). Tradicionalmente, a 

cerâmica de Coqueiros é feita pelas mães e avós, em um processo que resulta na transmissão de 

conhecimentos, passados intergeracionalmente, e incorpora um pertencimento e o usufruto coletivo, 

constituindo-se como uma manifestação cultural produzida pela comunidade.  

Em Coqueiros, as mulheres comandam todo o processo produtivo e os homens – do total de 

oleiros existentes, estimado em 50 pessoas, apenas 03 são do sexo masculino –, em geral, colaboram 

cortando a lenha e participando da queima. Estes se dedicam, em grande medida, à atividade pesqueira 

ou à mariscagem, também praticada por representantes do gênero feminino como forma de 
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complementar a renda oriunda das cerâmicas, sobretudo na baixa estação do inverno local, quando as 

chuvas dificultam a produção de olaria.  

Essas mulheres, com baixa escolaridade, praticamente desassistidas pelos poderes públicos, 

ainda não conseguiram organizar-se, efetivamente, para uma produção em parceria, objetivando 

benefícios coletivos. Um grande passo nessa direção foi dado há cerca de dez anos atrás, com a criação 

da Associação de Ceramistas de Coqueiros, uma iniciativa local, apoiada pela Prefeitura Municipal de 

Maragogipe e pela empresa Votorantim, responsável pela construção das instalações que passaram a 

abrigar a sede da organização comunitária (SANTOS, ED/20096).  

Despreparados para o desenvolvimento de uma gestão colegiada na associação, objetivando 

retornos sociais e econômicos coletivos, os ceramistas de Coqueiros passaram a utilizar as instalações 

desta organização para apoio às atividades culturais da comunidade, como a celebração de cultos 

religiosos ou ensaios do grupo de samba de raízes, o “Samba de Dona Cadu”. Presidida atualmente 

pelo oleiro Ademir Bernardo dos Santos, a associação não conseguiu obter o reconhecimento da 

coletividade, deixando, assim, de contribuir para dirimir as divergências existentes no grupo em 

análise, para minimizar a concorrência predatória via preços e também para facilitar o processo de 

escoamento das cerâmicas, questões hoje fundamentais à produção local.  

Conforme pronunciamento do oleiro Jailton Mercês, “a Associação não está funcionando; é 

melhor trabalhar um para cada um” (ED/2009). As ações em parceria, geralmente envolvendo 

membros de uma mesma família com laços próximos de consanguinidade, são restritas, abarcando, em 

geral, a aquisição da matéria-prima central, o barro e, em alguns casos, a queima das unidades 

produzidas.  

A falta de legitimidade da Associação foi também evidenciada na pesquisa com os ceramistas. 

Quando indagados sobre a contribuição que essa organização poderia dar para ajudá-los, 71% 

responderam negativamente, pois, para eles, a organização não ajudaria em nada ou quase nada, 22% 

afirmaram que ela não funciona, e apenas 7% indicaram que a referida organização poderia auxiliá-los 

na comercialização (Gráfico 1). 

 

 

                                                 
6 As informações obtidas em entrevistas diretas serão indicadas neste artigo pelo nome do entrevistado seguido da expressão 
“ED” e o ano. A relação dos entrevistados, com as respectivas datas das entrevistas, encontra-se nas referências.   
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Fonte: Pesquisa direta, 2009. 

 

Conforme os ceramistas (33% dos entrevistados), a Associação poderia vir a ser fortalecida 

com o apoio do poder público. Eles acreditam que o Estado também poderia auxiliá-los com suporte 

financeiro (33%) e divulgação da produção local de cerâmica (17%, conforme demonstra o Gráfico 2). 

De um modo geral, consideram que o Governo Municipal não incentiva a produção artesanal de 

cerâmica (78%). Na visão dos ceramistas, o auxílio dado por esse Governo restringe-se ao 

fornecimento de veículo, seja para transportar o barro (11%) ou para outras atividades (11%, de acordo 

com a representação feita no Gráfico 3). Quando questionados se recebiam benefícios do Governo, a 

totalidade dos que responderam afirmativamente a esta questão (44% dos ceramistas) indicou ser 

contemplada pelo programa Bolsa Família7 (Gráfico 4).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Fonte: Pesquisa direta, 2009. 

                                                 
7 O Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda com condicionalidades, que beneficia famílias em 
situação de pobreza e extrema pobreza. O programa integra o Fome Zero, que tem como objetivo assegurar o direito 
humano à alimentação adequada, promovendo a segurança alimentar e nutricional e contribuindo para a conquista da 
cidadania pela população mais vulnerável à fome (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À 
FOME, 2010).     

Gráfico 1 — Em que a Associação ajuda as Ceramistas? 

65%

21%

7% 7%

Em nada A Associação não funciona 
Quase nada Na Comercialização

Gráfico 2 — Com quais tipos de ações o Poder Público 
poderia ajudar?

33%

17%

33%
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Apoio financeiro Divulgação Fortalecimento da Associação Outros
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Fonte: Pesquisa direta, 2009 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta, 2009 

                                                                            Fonte: Pesquisa direta, 2009 

 

Sem contar com um suporte público efetivo de apoio à produção e à comercialização, os 

oleiros do distrito de Coqueiros encontram-se desabilitados a uma atuação mercadológica que lhes  

possibilite um maior retorno com a produção artesanal de cerâmica. São muitos os desafios e, dentre 

esses, o cálculo dos custos de produção, a dificuldade em precificar, em ampliar mercado, em divulgar 

o produto. Não há um único oleiro que tenha registro dos custos de produção. Em uma tentativa, ainda 

que não precisa, de composição da estrutura de custos, buscou-se, nas entrevistas individuais, 

sobretudo com Dona Cadu, Dona Helena e Jaílton, elencar os itens de maior expressividade na 

confecção das cerâmicas. Conforme indicado pelos ceramistas, a caçamba de barro é adquirida por R$ 

Gráfico 3 - O Governo Municipal dá algum incentivo? 

77% 

17% 
6% 

Não 
Sim., fornece o transporte para o barro.

Sim, com transportes para algumas atividades.

Gráfico 4 — Recebe algum tipo de Benefícios do
Governo? 
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44%
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300,00, material suficiente para a confecção de aproximadamente 800 peças, registrando-se, entretanto, 

perdas expressivas, não estimadas, sobretudo em função das chuvas.  

Vale destacar que as peças produzidas pelos distintos oleiros, embora artesanais, não guardam 

grandes diferenciações, e são comercializadas por R$ 4,00 ou R$ 5,00, a depender do tipo e tamanho. 

Para brunir8 as cerâmicas, são gastos R$50,00 com a compra do material – um barro especial para esta 

atividade –, e pagos, em média, R$ 0,75 por cada unidade às brunideiras. A queima, realizada a cada 

três meses, tempo médio de duração da caçamba de barro, custa de R$ 50,00 a R$ 60,00. 

Considerando-se os valores máximos indicados pelos oleiros, e descartando-se as perdas e demais 

gastos, como o pagamento aos meninos que amassam o barro, sobretudo para as ceramistas mais 

idosas, tem-se o custo e a receita de cada unidade como equivalente, respectivamente, a R$ 3,59 e a R$ 

1,41.  

As vendas são efetuadas de forma individual, ocasionalmente em parceria, para atravessadores 

que revendem os produtos na feira de São Joaquim, em Salvador, e também diretamente, para 

consumidores finais, a exemplo de restaurantes ou turistas. Raramente as cerâmicas são adquiridas por 

residentes no município e entorno. A participação dos ceramistas de Coqueiros em eventos públicos, 

como feiras e outros, tende a ser esporádica, o que é justificado pela dificuldade em transportar as 

peças e as expressivas perdas decorrentes do deslocamento, segundo afirmam os próprios ceramistas. 

No conjunto dos entrevistados, 72% afirmaram não participar desse tipo de atividade e 11% indicaram 

que as feiras mais frequentadas são as realizadas pelo Instituto Mauá, as promovidas em Salvador ou 

em Maragogipe (Gráfico 5). 

A dificuldade de acesso ao mercado consumidor, aliada à falta de incentivo para divulgação do 

artesanato de Coqueiros e de estrutura para a recepção de visitantes, agravadas pela inexistência de um 

suporte público de apoio a essa comunidade, contribui para que os ceramistas não consigam agregar 

valor à sua produção. Isso faz com que o item preço seja considerado como o mais relevante dentre os 

problemas enfrentados por esse grupo que recorre, com certa frequência, à concorrência predatória via 

preços. Este fator é agravado por conta de não haver diferenciação entre os produtos.  

 

 

 

                                                 
8 Polimento realizado nas cerâmicas, conforme conceito definido na página 6 deste texto.  
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Fonte: Pesquisa direta, 2009 

  

Outro grave problema relacionado aos aspectos econômicos e de produção do artesanato de 

Coqueiros refere-se à excessiva jornada de trabalho. Os ceramistas trabalham “de domingo a domingo, 

do amanhecer ao anoitecer” (CADU, ED/2009), em troca de uma remuneração que mal lhes permite 

sobreviver e que, hoje, ameaça a continuidade dessa tradição. Foi identificado, nas entrevistas, que 

78% das ceramistas de Coqueiros trabalham de 8 a 12 horas por dia, 67% trabalham todos os dias, ou 

seja, possuem uma exaustiva carga horária, o que compromete, muitas vezes, a saúde destes artistas, 

observando-se que 89% reclamam de dores no corpo, alergias e problemas circulatórios.  

Em que pese à carga excessiva, não se pode desconsiderar a importância do trabalho na vida 

destes indivíduos, dado à centralidade que esse trabalho ocupa, e o acesso que ele proporciona a outras 

esferas que compõem a sociabilidade humana. Segundo Iamamoto:  

 
 

a vivência do trabalho tem centralidade na vida dos indivíduos sociais. Extrapola 
o ambiente da produção e se espraia para outras dimensões da vida, envolvendo 
as relações familiares, a fruição dos afetos, o lazer e o tempo de descanso, 
comprometendo a reposição das energias físicas e mentais, a duração da vida e 
os limites da noite e do dia (2001, p. 38).  
 
 

Nessa direção, as falas das ceramistas de Coqueiros denotam claramente a importância do seu 

trabalho, da sua arte, como categoria central nas suas vidas, pois 100% afirmaram que essa atividade é 

fundamental para o sustento de sua família. É importante considerar que 56% desenvolvem essa 

atividade há mais de vinte anos, tendo esse conhecimento passado de pai para filho, processando um 

Gráfico 5 — Participa de Feiras e Eventos Culturais? 

72%

11%

17%

Não 
Sim. Salvador, Maragogipe e instituto Mauá 
Às vezes,  quando convidado.
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aprendizado de geração para geração, embora reconheçam a não valorização do seu trabalho, em 

virtude das diversas dificuldades que enfrentam no dia a dia. 

As ceramistas reconhecem que a não continuidade dessa atividade em Coqueiros conduziria, 

certamente, à necessidade de migração do grupo, ou de parte deste, pois não teria como sobreviver. 

Outro dado interessante, apontado pela pesquisa, revela a seguinte realidade: 91% das entrevistadas 

afirmaram desenvolver a atividade por necessidade, mas também dizem gostar do trabalho que 

realizam e que ensinam com prazer a arte do barro para outras pessoas.  

Por outro lado, através da pesquisa realizada, as artesãs evidenciaram uma preocupação quanto 

aos jovens que não têm manifestado interesse por essa arte e elas receiam o desaparecimento desse 

patrimônio imaterial. Dentro dessa perspectiva, pode-se afirmar a necessidade de os jovens 

transformem-se em atores envolvidos no processo de produção artesanal do município. Isso os 

transformaria também em agentes multiplicadores dos conhecimentos adquiridos, divulgadores do 

patrimônio e responsáveis por despertar em outras pessoas a importância da valorização da memória e 

do reconhecimento da cerâmica local como referencial da produção de conhecimento e 

desenvolvimento da região. Entretanto, como sintetizam, respectivamente, Jailton e Cadu, “essa 

atividade só dá para comer. Não dá para mais nada... só para comer”, “a juventude não está mais 

querendo trabalhar com o barro... não dá dinheiro” (ED, 2009). 

 

Maragogipinho: a tradição que vem do torno 

 

Em Maragogipinho, distintamente de Coqueiros, a produção de olarias, feita de forma 

semiartesanal, utilizando o torno como principal instrumento de trabalho e as formas de modelar como 

suporte, é comandada, majoritariamente, por homens. Nesse universo de quase mil oleiros, as 

mulheres, salvo exceções, assumem uma função coadjuvante, sendo responsáveis pelo brunimento e 

pela pintura. Mantendo, em geral, uma independência entre as residências e os locais de trabalho – as  

olarias –, os ceramistas desse distrito de Aratuípe (Mapa 2) já apresentam uma maior organização, mas 

também enfrentam grandes desafios, muitos deles semelhantes aos identificados em Coqueiros.   
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Mapa 2 – Localização do município de Atatuípe 

 

 

                      Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bahia_Municip_Aratuípe.svg 

 

Tendo como resultado final da produção uma diversidade de peças artesanais, englobando 

desde santos até potes, moringas, porrões, talhas, panelas, pratos, caqueiros, mealheiros, bonecas e 

outros artefatos, o processo de produção de Maragogipinho distingue-se do de Coqueiros desde a forma 

de pisar o barro. Neste caso, o amassamento é feito por homens e não auxiliado pelos veículos que 

atravessam o distrito, como praticado nessa localidade de Maragogipe. Há também uma maior divisão 

de tarefas e, em decorrência, o surgimento de diversas ocupações: além do amassador, o oficial/oleiro, 

responsável pelo preparo do barro, manejo do torno, confecção das peças, aplicação do tauá – barro 

vermelho previamente depurado na água para retirada da areia –, pela queima e desfornação das 

cerâmicas; o emendador, encarregado de unir as partes de uma mesma peça; o ajudante, que junto ao 

oficial tampa as falhas existentes; o vitrificador, que coloca o esmalte; a brunideira, responsável pelo 

polimento e acabamento, e a mestre-pintora, que faz as pinturas em tabatinga, barro branco que, 
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juntamente ao tauá, tornam singular a produção de Maragogipinho (MINISTÉRIO DA CULTURA, 

2009, p. 17 a 25; SANTOS, ED/2010).  

Distintamente de Coqueiros, os oleiros de Maragogipinho possuem um nível de escolaridade 

mais elevado (50% têm o segundo grau completo), pertencem à associação dos ceramistas local – 125 

associados, sendo 80 adimplentes, conforme informações do presidente da organização, Denisval 

Santana de Souza (ED/2010). As semelhanças entre as duas comunidades, no tocante à economia e 

forma de organização e gerenciamento da produção, referem-se, sobretudo, à dificuldade em realizar 

atividades em parceria, em calcular os custos e comercializar a produção, à concorrência via preços e à 

falta de assistência do poder público. 

Em Maragogipinho, distrito com cerca de 2500 habitantes, a produção de cerâmica é a 

principal atividade econômica, congregando, aproximadamente, 90% dos trabalhadores nas 108 olarias 

existentes; as demais fontes de trabalho local são a atividade pesqueira e o serviço público municipal, 

que absorvem, individualmente, 5% da população ativa. Com a finalidade de organizar a produção de 

cerâmica, foi criada a Associação dos Ceramistas de Maragogipinho, que, dentre os seus principais 

feitos, conseguiu instalar, há cerca de sete anos, uma usina de processamento do barro, objetivando 

substituir o trabalho manual de amassar e enrolar esta matéria-prima pela mecanização. Este projeto, 

apoiado pela Companhia Baiana de Recursos Minerais, com um custo estimado em R$ 200 mil — 

compra do maquinário e instalações —, encontra-se paralisado por falta de recursos para aquisição de 

óleo, da esteira para levar o óleo até a máquina, da argila, dentre outros itens, calculados em um 

montante equivalente a R$ 25 mil reais (SOUZA, ED/2010).  

Ao longo da sua existência, a Associação tem também promovido cursos, em parceria com o 

Sebrae, com o Instituto Mauá9, com a Associação Cultural Promoarte10, dentre outras instituições. 

Esses cursos objetivam qualificar os oleiros para o mercado, ensinar os jovens a lidar com o tauá e a 

tabatinga, além de fortalecer a gestão organizacional. O principal entrave, entretanto, refere-se à 

própria resistência dos oleiros em frequentar essas capacitações e, sobretudo, as que envolvem 

conhecimentos específicos, como as oficinas de precificação. Outro empecilho ao trabalho comunitário 

relaciona-se à dificuldade de convencimento dos oleiros quanto à importância das parcerias e aos 
                                                 
9 O Instituto Mauá é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, de utilidade pública, dedicado ao ensino e à 
pesquisa científica e tecnológica, visando à formação de recursos humanos que contribuam para o desenvolvimento do país 
(INSTITUTO MAUÁ, 2010).  
10 A Associação Cultural Promoarte é uma entidade sem fins econômicos, destinada à realização de atividades sócio 
culturais, a exemplo de trabalhos de capacitação profissional, organização de treinamentos e congressos, dentre outras 
(PROMOART, 2010).  
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prejuízos advindos da guerra de preços, sobretudo nas feiras, quando a concorrência tende a ser intensa 

(SOUZA, ED/2010). 

Em uma tentativa de precificar os produtos de Maragogipinho, o Sebrae realizou estudo dos 

custos de produção dos mealheiros (porquinhos), mercadoria com grande saída, que guarda semelhança 

entre as distintas olarias, estabelecendo o seu preço de venda (mealheiro tamanho médio) como 

equivalente a R$ 1,10. Hoje, entretanto, com a concorrência, esta mercadoria chega a ser 

comercializada por R$ 0,70. Assim como em Coqueiros, afora esta tentativa do Sebrae, os oleiros de 

Maragogipinho desconhecem os seus custos de produção. Afirmam que, em geral, a caçamba de barro, 

fornecida por fazendeiros do próprio município ou de municípios vizinhos, como Jaguaripe e Nazaré, 

com duração de cerca de três meses, custa R$ 350,00; paga-se em torno de R$ 30 a R$ 40 para 

armazenar o barro; são gastos entre 6% a 10% da produção bruta com a remuneração das brunideiras; 

não há registro das perdas. Como informado pelo oleiro Antônio Nascimento dos Santos (ED/2010), “o 

valor do produto é dado pela experiência... é impossível definir o preço em conjunto; falta consciência 

dos produtores”.     

Os maiores compradores das cerâmicas de Maragogipinho são os comerciantes da feira de São 

Joaquim – conforme o presidente da Associação, toda semana sai um saveiro tendo esse entreposto 

como destino –, o Instituto Mauá, maior comprador das peças feitas com tauá e tabatinga, e os turistas, 

oriundos, destacadamente, de Salvador, principal mercado, e também de Brasília, São Paulo e Rio de 

Janeiro. Os ceramistas afirmam que o incremento do fluxo de visitantes seria extremamente benéfico 

para a comercialização, mas reconhecem que, para tanto, seria necessária uma maior atuação do poder 

público na divulgação das cerâmicas e captação de turistas. Eles ressaltam que o governo pouco tem 

ajudado à produção local, somente através de ações relacionadas ao transporte, seja para o barro – 

segundo os oleiros, o governo do Estado doou à prefeitura uma caçamba para atendimento exclusivo a 

esta demanda – ou para as cerâmicas, no período das feiras (SOUZA; COSTA, ED/2010). 

O restrito apoio obtido do poder público foi também expresso na pesquisa aleatória. No 

conjunto dos oleiros entrevistados em Maragogipinho, 62% afirmaram não obter qualquer incentivo da 

municipalidade, contra 38% que indicaram receber apoio do governo municipal.    

 

Considerações finais 
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Em essência, ainda que considerada como patrimônio cultural, a produção de olaria, de 

Coqueiros ou Maragogipinho, requer o apoio efetivo dos poderes públicos, para que seja preservada e 

para que possibilite melhoria da qualidade de vida aos oleiros, e quiçá possa vir a contribuir com o 

alcance do desenvolvimento local. Faz-se necessário divulgar essa produção, fornecer um suporte às 

organizações locais, atuar como interlocutor entre os oleiros e os organismos de financiamento, 

proporcionar infraestrutura para os habitantes dessas comunidades — transporte, equipamentos de 

lazer, saneamento, atendimento médico, serviços educacionais de qualidade, dentre outros — e para 

recepção aos visitantes, possibilitando o incremento do fluxo de turistas, consumidores que adquirem 

as mercadorias por um valor mais elevado do que o praticado pelos atravessadores.  

Sem um suporte, esta tradição, e, sobretudo, a cerâmica de Coqueiros, confeccionada por um 

grupo ainda mais vulnerável que o de Maragogipinho, corre sérios riscos de desaparecimento. Há o 

desinteresse dos jovens, o interesse dos idosos em afastar os seus filhos do artesanato e em lhes 

proporcionar acesso a atividades econômicas mais rentáveis. Há uma valorização externa dessas 

produções e um restrito reconhecimento nos municípios que as abrigam, haja vista o pouco interesse 

das municipalidades. Faz-se necessário, portanto, que, juntamente aos organismos que já apoiam a 

atividade, a exemplo do Sebrae e do Mauá, sobretudo em Maragogipinho, outras instâncias públicas, 

necessariamente, mas não exclusivamente, de suporte à produção, à cultura e ao turismo, passem a 

atuar efetivamente em prol desse valioso patrimônio cultural. Caso contrário, essa tradição poderá não 

sobreviver ao intenso descaso e a mais ampla omissão.  
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