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                             “O homem é ao mesmo tempo o homo faber e homo poeta”. 
“ O intelecto especulativo conhece somente por conhecer”. 
“O intelecto prático conhece em vista da ação”. 
“... Para o conhecimento prático ou criativo, não há coisa preexistente à qual 
o intelecto possa se conformar. A coisa não existe ainda, é preciso fazê-la 
vir a ser”. 
“A arte reside ainda na alma, é uma certa perfeição na alma.” 
“A arte é uma virtude ou um hábito...” 
“A arte é uma virtude do intelecto prático, isto é, uma virtude do intelecto 
que concerne a criação dos objetos a fazer.” 
“A virtude do artesão não é a força dos músculos ou habilidade dos dedos. 
Ela é uma virtude da inteligência, e ela dota o artesão, o mais humilde, de 
uma certa perfeição de espírito.”    
 
Jacques Maritain (L’intuition dans l’art et dans la poésie 
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RESUMO 
 
No povoado Alagamar em Pirambu/SE o artesanato produzido a partir da fibra vegetal do 
ouricuri (Syagrus Coronata), dita as relações sociais que territorializam o lugar e reproduzem 
um modo de vida que reflete o oficio de ser artesão. Esta pesquisa tem como objetivo geral 
estudar os modos de vida dos moradores do referido povoado, dando ênfase às práticas 
sócioculturais que possibilitam a construção da singularidade do lugar. A relevância do 
artesanato para a reprodução do lugar, assim como a formação de redes de relações sociais 
baseadas na confiança e ajuda mútua tornam-se os principais focos do estudo. 
Metodologicamente baseou-se na concepção de lugar de Carlos (1996) e adotou-se as bases 
conceituais de Almeida (2008) sobre a questão da dimensão simbólica do território. Para a 
identificação das redes sociais optou-se pelas contribuições de Lomnitz (2004). Priorizou-se 
as fontes qualitativas, o recursos das entrevistas, conversas informais, observação da realidade 
e registros fotográficos. Entrevistas com atores-chave do povoado e representantes das 
instituições de fomento envolvidas na produção artesanal foram realizadas. As considerações 
finais são que o modo de vida do lugar é envolvido pelas fases de produção e comercialização 
do artesanato, que ditam o cotidiano e reproduzem os costumes da comunidade. As relações 
sociais verificadas são definidas também pela atividade artesanal e as principais redes que a 
compõem foram classificadas em Forte, Frágil, Fraca e Emergente. Estas foram definidas a 
partir do nível de confiança e parentesco entre seus integrantes.  Encerra-se evidenciando que 
o SEBRAE instituiu o artesanato em Alagamar, e que a falta de políticas públicas vem 
prejudicando o desenvolvimento do lugar. Destaca-se também, a necessidade do governo 
estadual e local em promover ações que valorizem o artesanato do povoado, bem como a 
qualificação dos seus criadores, os artesãos.     
 
Palavras-Chave: Povoado Alagamar, Produção Artesanal, Lugar 
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ABSTRACT 
 

In the village Alagamar, in Pirambu/SE the handicraft made of the vegetal fiber of ouricuri 
(Syagrus Coronata) lead the social relations which defines the place and produces a way of 
life that reflects the ocuppation of being a handicraft maker. This research has as its general 
ain to study the villager’s way of life by enfasazing the social and cultural practices that 
enable the construction of a singular place the importance of the handicraft to the 
development of the village as well as the social relations nets based on natural trust and help 
are the main gorel of this research. Metodologicaly it has based on the concept of Carlos place 
(1999) and adapt Almeida concepts (2008) about the simbolic territorial dimensions issues. 
For identification of the social nets the option was Lomnitz’s contribuitions (2004) the 
priorities were qualitative, resources, interviemes, informal talk, observation of the relity and 
photos. Key actors fron the village and representatives from the institutions involved in the 
handicraft manufecture were interviewed, the final considations are about how the way of life 
in this village is affected by the fases of its productions and commerce of the handicraft which 
directly affects peoples life the obsorved social relations are also defined by the handicraft 
activities and the mainnets are classifield as: strong, fragile, weok and emergent, these were 
defined fron trust and family ties among their participants. SEBRAE har started the handicraft 
activity in Alagamar, but the lack pf public policy has been harmful to the devepment of this 
place. It’s necessary for the local and state government to pronote actions that encreases the 
hamdicraft in the village as well as the qualifications inprovenent of those who criate the 
handicraft the handicraft makers. 
 
Key – words: Alagamar village, handicraft production, place                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 01 Mapa Localização Alagamar/Pirambu-SE ............................................... 16 

Figura 02 Escola do povoado Alagamar .................................................................. 32 

Figura 03 Povoado Alagamar ................................................................................... 34 

Figura 04 Bar do povoado/Local de lazer dos homens do povoado ........................ 42 

Figura 05 Crianças na casa de vizinhos/Convivência harmoniosa entre todas ........ 43 

Figura 06 Churrasco     no    Quintal/Momento    de     distração   dos       homens  
do povoado .............................................................................................. 44 

Figura 07 Casa base do Povoado .............................................................................. 45 

Figura 08 Posto de Saúde/Fachada ........................................................................... 46 

Figura 09 Mulheres lavando roupas ......................................................................... 47 

Figura 010 Armazém no povoado ............................................................................ 48 

Figura 011 Marido e Mulher fazendo artesanatos juntos ......................................... 51 

Figura 012 Uma das mulheres mais velhas da Comunidade Alagamar ................... 69 

Figura 013 Casa de Farinha Jonas de Andrade ........................................................ 73 

Figura 014 Instalações da Casa de Farinha Antiga .................................................. 74 

Figura 015 Venda de carne bovina no povoado ....................................................... 75 

Figura 016 Artesanato Alagamar/ Fluxos emissivos do Estado de Sergipe 2008 .... 84  

Figura 017 Artesanato Alagamar/ Destino para Estados do Brasil 2008 ................. 86 

Figura 018 Chapéu de Volta feito da técnica do trançado........................................ 91 

Figura 019 Bolsas feitas da técnica do enrolado ...................................................... 91 

Figura 020 Avó e neta fazendo artesanato juntas ..................................................... 92 

Figura 021 Tipo    de   artesanato     desenvolvido      em       Alagamar        por            
                                        entrevistado ............................................................................................. 93 

Figura 022 Utilidade/Uso do artesanato ................................................................... 94 

Figura 023 Rede dos Artesãos do Alagamar ............................................................ 113 

Figura 024 Rede dentrítica de Comercialização do Artesanato ............................... 114  

Figura 025  Representação    do   nível   de    parentesco    das grandes  
produtoras/fornecedoras do artesanato ................................................. 117 

Figura 026 Gráfico - Rede de confecção do artesanato ............................................ 118 

Figura 027 Rede  de Cooperação da Confecção  do  Artesanato  no Povoado  
Alagamar Pirambu/SE-2008 ................................................................. 119 

Figura 028 Escala de Favores e Distância Social ..................................................... 120 

Figura 029 Rede Circular de Artesãos da Família BS .............................................. 122 

Figura 030 A    rede    social     para     coleta    da   Palha   do Ouricuri  e meio de  
locomoção ............................................................................................. 128 



10 
 

 
 

LISTA DE TABELAS 
 

Tabela 01 Distribuição das Ocorrências de Tipologias/Estado de Sergipe .............. 82 

Tabela 02 Síntese das ações institucionais em Alagamar 2009 ................................ 136 

 
LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 01: Discussões sobre o conceito de território, na perspectiva de alguns 
autores ................................................................................................... 36 

Quadro 02: O conceito de território para os geógrafos brasileiros .......................... 37 

Quadro 03: Discussões sobre o Desenvolvimento Local ......................................... 132 

 
LISTA DE APÊNDICE 

Apêndice 01: Roteiro      de      Entrevista     para     a     comunidade   do     povoado  
Alagamar ........................................................................................... 149 

 
 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS 
 

AMPA - Associação de Moradores do Povoado Alagamar 

APL - Arranjo Produtivo Local  

BB - Banco do Brasil 

BNB - Banco do Nordeste 

CEFET - Centro Federal de Educação Tecnológica  

COOJARDIM - Cooperativa Jardim 

DAP - Declaração de Aptidão ao Pronaf  

DLIS - Desenvolvimento Local Integrado Sustentável  

DRS - Desenvolvimento Regional Sustentável  

EMBRAPA -  Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  

EMDAGRO -  Empresa de Desenvolvimento Agropecuária de Sergipe 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística    

GEOR - Gestão Estratégica Orientada para Resultados 

MDA - Ministério do Desenvolvimento Agrário  

MIC - Ministério da Indústria e Comércio 

NEAPL - Núcleo Estadual de Arranjos Produtivos Locais  

PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar     



11 
 

PAB - Programa do Artesanato Brasileiro 

SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Brasil 

SETRAPIS - Secretária de Estado do Trabalho, da Juventude e da Promoção da Igualdade 
Social de Sergipe  

SEIDES - Secretária do Estado da Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social  
 de Sergipe   

SEDETEC - Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia 
de Sergipe   

SEC - Secretária de Cultura do Estado de Sergipe 

SEPLAN - Secretária de Planejamento de Sergipe 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

SUMÁRIO 
 
 
LISTA DE FIGURAS  

LISTA DE TABELAS  

LISTA DE QUADROS   

LISTA DE APÊNDICE  

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS  

 

Apresentação ....................................................................................................... 13 

Procedimentos metodológicos ............................................................................ 18   

A dissertação e as partes que a compõe ............................................................ 24 

I. CAPÍTULO - Discutindo o Lugar e Território do Ar tesanato ........................ 26 

1.1 Os precedentes do Lugar Alagamar ............................................................ 27 

1.2 Lugar e Território: aporte teórico metodológico ....................................... 30 

II. A Singularidade do Lugar ................................................................................. 40  

2.1 Modo de Vida: o cotidiano, as relações, as tradições e os costumes que 
constroem e modelam o lugar ..................................................................... 41  

     2.2 A cultura como elemento constitutivo da identidade cultural e a 
formação do lugar ........................................................................................ 55  

2.3 Identidade territorial da comunidade do Alagamar: a apropriação 
simbólica do território ................................................................................. 60  

III. A Formação Sócioespacial do Povoado Alagamar ......................................... 64  

3.1 A memória e a produção do lugar ............................................................... 65 

    3.2 Os meios de produção da vida ...................................................................... 70 

3.3 Capital Social da produção artesanal .........................................................  76 

3.4 O lugar Alagamar e as Diferentes Visões do Artesanato .......................... 78 

3.5 O Artesanato nas Dimensões Nacional e Local .......................................... 81 

 

 IV. O artesanato de palha: novos olhares e valores ............................................ 88 

4.1 O artesanato frente às transformações: tradição X mercadoria .............. 89  



13 
 

4.2 Ouricuri (Syagrus Coronata): mais que uma matéria-prima .................... 99 

    4.3 Ações das   instituições   externas e  as    implicações  no  processo de 
produção artesanal e nas relações entre os artesãos ................................ 104 

V. A relevância das redes sociais na produção artesanal do lugar ..................... 111  

5.1 Os artesãos, as redes sociais e o artesanato ................................................ 112  

5.2 Classificação das redes sociais do artesanato em Alagamar ..................... 124 

5.3 O preparo do artesanato e o contexto social da produção ........................ 128 

  5.4 Perspectivas para o fortalecimento e consolidação da produção do 
artesanato de Alagamar no cenário sergipano.......................................... 132 

CONCLUSÃO E SUGESTÕES ............................................................................. 138 

REFERÊNCIA BIBLIOGRAFIA ..........................................................................  142 

APÊNDICE .............................................................................................................. 149  

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Apresentação  

 

Nesta primeira parte da pesquisa, apresentaremos a área de estudo, assim como a 

justificativa dessa escolha. As categorias geográficas, lugar e território serão analisadas e os 

procedimentos metodológicos explanados. Todos esses aspectos seguem a linha de raciocínio 

da ciência geográfica e, buscará intercalar o teórico ao prático.       

A constante preocupação na geografia sobre a definição do seu objeto de estudo 

promoveu diversas discussões acerca desta questão. Isso instigou a análise dos conceitos 

espaço, território, paisagem, lugar e a relação sociedade-natureza com o intuito de aprofundar 

o nível teórico/prático das pesquisas geográficas. Estas, por sua vez, tornaram-se mais 

atraentes e merecedoras de um olhar mais rebuscado por parte dos seus estudiosos, porque 

novos temas de discussão de âmbito social, cultural, econômico e ambiental adquiriram 

relevância na contemporaneidade.   

Um tipo de estudo geográfico que se tornou atraente é o que analisa o 

desenvolvimento de locais que abrigam comunidades1que vivem, economicamente, da prática 

de atividade tradicional, como por exemplo, o artesanato. Em lugares onde não há tantas 

possibilidades de trabalho, ele é um dos principais meios de geração de renda e, como tal, 

valorizado, tanto pelos artesãos, quanto pelas instituições de fomento do setor. 

Neste estudo foi verificado o artesanato da comunidade do povoado2 Alagamar, 

assim como as relações que foram se constituindo, a partir do seu desenvolvimento. O modo 

de vida também foi observado e, por meio dele notou-se como o cotidiano é permeado pelas 

relações sociais derivadas das fases de produção e comercialização do artesanato que, por sua 

vez, conduziu a reprodução e territorialização do lugar no decorrer do tempo.  

A escolha do povoado Alagamar para esta pesquisa justifica-se, porque já 

realizamos, anteriormente, estudos no município no qual ele faz limite, neste caso, Barra dos 

Coqueiros. Os estudos mencionados intitulados “A Prática do Turismo no Município de 

                                                 
1 Para Bauman (2003:7) comunidade é um lugar cálido, um lugar confortável e aconchegante. É como um teto 
sob o qual nos abrigamos da chuva pesada, como uma lareira diante da qual esquentamos as mãos num dia 
gelado [...] podemos relaxar [...] podemos confiar no que ouvimos, estamos seguros a maior parte do tempo e 
raramente ficamos desconectados ou somos surpreendidos. Nunca somos estranhos entre nós. E ainda: numa 
comunidade podemos contar com a boa vontade dos outros.    
 
2 Segundo o IBGE (2008) Povoado é localidade que tem a característica definidora de Aglomerado Rural Isolado 
e possui pelo menos 1 (um) estabelecimento comercial de bens de consumo freqüente e 2 (dois) dos seguintes 
serviços ou equipamentos: 1 (um) estabelecimento de ensino de 1º grau em funcionamento regular, 1 (um) posto 
de saúde com atendimento regular e 1 (um) templo religioso de qualquer credo. Corresponde a um aglomerado 
sem caráter privado ou empresarial ou que não está vinculado a um único proprietário do solo, cujos moradores 
exercem atividades econômicas quer primárias, terciárias ou, mesmo secundárias, na própria localidade ou fora 
dela.  
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Pirambu” e o “Monitoramento Sócioambiental do Município de Barra dos Coqueiros”, 

aumentaram o interesse de conhecer melhor a dinâmica da vida das comunidades dos 

municípios, assim como os seus meios de produção da vida.  

Em 2007, durante a realização de trabalho de campo em Pirambu, notou-se como 

o Alagamar diferenciava-se dos demais povoados do município. A principal diferença 

identificada foi, exatamente, o desenvolvimento do artesanato e seu papel sobre as relações 

territorializantes do lugar.  

Com as observações feitas no povoado sobre sua comunidade e o artesanato típico 

do lugar, algumas dúvidas surgiram, como: O modo de vida da comunidade é orientado pela 

natureza e pelas relações sociais formadas por meio da produção do artesanato? Ele possibilita 

criar um lugar e uma territorialidade?Há uma identificação da comunidade do povoado com a 

natureza e com o artesanato? Pode-se afirmar que redes de relações sociais permeiam a 

produção e comercialização do artesanato do povoado, criando um território do artesanato? O 

povoado existe em função do artesanato, ou é ao contrario?         

As questões acima configuram-se nos eixos norteadores desta pesquisa, cujo tema 

é “Da Arte ao Ofício à Produção de um Lugar: o Alagamar em Pirambu/SE”. Esta tem como 

objetivo estudar os modos de vida e de trabalho dos moradores do povoado Alagamar, dando 

ênfase às práticas sócioculturais, em especial ao artesanato, que possibilita a construção da 

singularidade do lugar.  

Entre os objetivos específicos estão analisar e caracterizar os modos de vida dos 

moradores do povoado, evidenciando-se as suas relações com o artesanato; identificar e 

analisar as redes sociais existentes nas etapas de produção e comercialização do artesanato, 

destacando o papel de cada sujeito envolvido; analisar como o artesanato e as relações dos 

habitantes de Alagamar constituem identidades culturais e territoriais e, contribuem na 

construção do lugar. E, também, identificar as relações homem/natureza no processo de 

produção artesanal, observando como elas ocorrem e, por último, discutir o sentido do lugar, 

Alagamar, contextualizando-o com o sentido global dos lugares, a partir do fenômeno da 

compreensão tempo-espaço que ocorre na contemporaneidade. 

No Brasil, o artesanato expressa as diversidades regionais e as diferentes culturas 

do país. É possível notar como alguns lugares são conhecidos pela produção artesanal que 

desenvolvem, as quais acabam tornando-se símbolos destes locais.   

No Estado de Sergipe, de acordo com dados da Secretária do Trabalho do Estado 

(2008), nos setenta e cinco municípios que compõem o território, existe a tradição de produzir 

artesanato. Este representa a cultura dos seus moradores, além de ser um elemento importante 
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na constituição de identidades. O povoado Alagamar, localizado no município de Pirambu-SE 

(Figura 01), é um lugar onde a produção artesanal pode ser percebida como uma manifestação 

cultural da comunidade local e uma das formas de sustentação econômica. 

Neste lugar, os representantes da Associação de Moradores (AMPA), juntamente 

com os artesãos, na maioria mulheres, assumiram uma forma de solidariedade entre eles e 

fizeram algumas parcerias com instituições privadas e públicas, que tem como característica 

desenvolvimentista o empreendedorismo e a parceria. O objetivo dos artesãos foi de conhecer 

e aprender novas técnicas de produção artesanal, além da busca por melhores negócios.  
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O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) é uma 

das instituições contactadas pela Associação. O SEBRAE tem como meta o 

empreendedorismo, promovendo o discurso do desenvolvimento sustentável a partir dos 

pequenos negócios de milhões de brasileiros. Desde 1972, esta entidade atua no Brasil com 

ações direcionadas ao incentivo e promoção de várias áreas do setor econômico. 

Um dos programas criados pela entidade mencionada é o Sebrae de Artesanato, 

com ações desenvolvidas no território nacional desde 2002, com o objetivo de realizar a 

integração das ações nos 27 Estados da Federação. Promover a competitividade do setor 

artesanal, com a finalidade de consolidar o mercado local e a conquista de novos mercados e, 

assim, garantir a ocupação e renda dos artesãos de maneira sustentável são as metas do Sebrae 

Artesanato.  

O programa propicia também o desenvolvimento e a ampliação da capacidade 

produtiva dos artistas, a melhoria de sua estrutura técnica e da qualidade do produto artesanal, 

de maneira a incrementar as vendas e, assim, promover sua inserção e permanência no 

mercado. Devido à diversidade do artesanato no Brasil, o programa abordado anteriormente 

determinou ações de desenvolvimento, de acordo com a seguinte classificação: categorias do 

artesanato, organização do trabalho artesanal e uso de seus produtos.  Segundo a instituição, o 

intuito de facilitar a caracterização do artesanato no território brasileiro foi o principal motivo 

de se estabelecer uma classificação para este produto.     

No Estado de Sergipe, o Sebrae desenvolve o Projeto  Artesanato Trançado na 

Palha, que vai ser tratado no capítulo quarto. A despeito da sua abrangência, é preciso 

analisar as ações realizadas, isto é, se elas estão realmente proporcionando melhorias nas 

condições de vida dos moradores dos povoados. E se elas instigam uma produção artesanal 

que continue valorizando a cultura local e a identidade cultural das comunidades.  

Em relação ao povoado Alagamar, é relevante ratificar que a cultura dos 

moradores é representada pela tradição de produzir artesanato com a palha da palmeira do 

Ouricuri (Syagrus Coronata). Ela é uma espécie nativa da região, o que pode explicar o valor 

do artesanato nas suas vidas e na produção e construção do lugar.  

Outro aspecto que foi observado é a forma como o artesanato pode constituir 

identidade cultural e desvenda o modo de vida desta comunidade. Isto pode ser visto no 

cotidiano das pessoas, que se dedicam, diariamente, às atividades artesanais e, assim, 

identificam-se com esta prática cultural passada de geração a geração. As etapas de produção 

e comercialização artesanal também são processos de revelação da formação de redes sociais 

e de comércio, que, por sua vez, demonstram o nível de envolvimento, cooperação e 
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confiança entre os artesãos. Também demonstram, as novas técnicas de produção artesanal 

que foram adquiridas e a influência de fatores externos. 

 

 

Procedimentos Metodológicos    

 

 

Nesse estudo, a geografia cultural será considerada como uma abordagem 

diferenciada do espaço. Nas palavras de Claval (2002:20) “o objetivo da abordagem cultural é 

entender a experiência dos homens no meio ambiente e social, compreender a significação 

que estes impõem ao meio ambiente e o sentido dado às suas vidas”.  

 Os estudos que têm como objetivo analisar os locais de vivência das sociedades e 

sua atribuição no modo de vida dos homens, devem considerar a abordagem de base cultural 

para seu desenvolvimento. Assim, levar em consideração a história de ocupação e 

transformação do meio pelo homem e suas relações sociais construídas em um território 

tornam-se essenciais no entendimento da distribuição dos povos no espaço. Segundo Claval 

(1999:11) “[...] o geógrafo debruça-se sobre os laços que os indivíduos tecem entre si, sobre a 

maneira como instituem a sociedade, como a organizam e como a identificam ao território no 

qual vivem ou com o qual sonham”. 

A partir desta perspectiva, foi atribuído mais valor a geografia que tem como foco 

central estudar a vida do homem e os fatos culturais de cada sociedade. Todavia, na opinião 

deste mesmo autor (2001), é a geografia cultural que consegue explicar os eventos culturais 

sob a perspectiva de não apenas tratá-los como manifestações no espaço, mas sim, como eles 

constroem territorialidades no espaço a partir das manifestações culturais específicas de cada 

sociedade. 

Claval (2001), afirma que a abordagem cultural não é recente, e ela se impôs à 

geografia humana há cerca de trinta anos. A partir do momento em que a geografia humana 

baseia-se nos aspectos culturais das sociedades, torna-se possível compreender melhor o 

modo de vida dos indivíduos e grupos sociais. Isto tornou os estudos mais completos e, 

demonstrou a importância de dar maior atenção à essência do ser humano. 

Cabe salientar que os estudiosos da geografia de âmbito cultural levaram em 

consideração as noções de espaço e lugar. O lugar foi reconhecido como categoria 

imprescindível para entender o mundo, o qual o homem está integrado. Os sentimentos de 
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afetividade e de pertencimento que um indivíduo tem por um território, foram considerados 

relevantes para analisar tal situação. 

Nos Estados Unidos, “os trabalhos de Sauer na Escola de Berkeley tiveram como 

principais temas a ecologia cultural, a difusão de artefatos e idéias e a percepção cultural da 

paisagem”  (DUNCAN, 2003:70). Sauer, desde 1922, estimulou o conhecimento cultural das 

sociedades americanas e suas interrelações com outros grupos, com outras culturas e com a 

paisagem utilizando a antropologia para o desfeche dos seus estudos. (DUNCAN, 2003). 

Bonnemaison (2002), considera que a dimensão cultural em geografia foi 

estudada por diversos autores, e cada um analisou, de acordo com sua percepção, o papel da 

cultura nas relações do homem com o meio natural e social. Segundo o respectivo autor, 

existe uma estreita relação entre o homem e os lugares, onde se pode notar um ambiente 

carregado de afetividade que exprime uma relação cultural significativa.  

 Cabe salientar que as discussões acerca da geografia cultural há tempos ganharam 

a atenção da escola francesa. Os autores Vidal de La Blache e Jean Brunhes são considerados 

os percussores na França e se dedicavam, sobretudo à análise dos genre de vie ou gênero de 

vida. Conforme Silva (2002:75), as discussões sobre modo ou gênero de vida: 

Permite ao geógrafo falar da existência das pessoas, da maneira como 
trabalham elas, como moram, como organizam seu tempo e freqüentam os 
lugares próximos ou distantes do seu domicílio, e que permite, 
primeiramente, precisar as ligações que os grupos estabelecem com o meio. 

                   Com isso, pode-se dizer que os geógrafos têm as ferramentas necessárias para 

estudar o comportamento do homem e sua ligação com o meio onde vive e territorializa suas 

relações sociais. A partir da análise das particularidades da vida das sociedades, é possível 

identificar como o gênero de vida é um elemento imprescindível para se entender a adaptação, 

a organização e o desenvolvimento das pessoas em um território.  

Vidal de La Blache, criou o conceito de genre de vie, e para ele, esta concepção 

era vista como uma territorialidade resultante da combinação singular de elementos físicos, 

clima, vegetação, solo e hidrografia, e humanos como a economia, a língua, hábitos e os 

costumes. (SOGAME, 2007). Os estudos de La Blache foram pertinentes para a evolução das 

pesquisas sobre a relação homem/natureza e, suas implicações na organização e estruturação 

das sociedades, sobretudo nas formas do homem utilizar os recursos provenientes da natureza 

para sua sobrevivência. Sogame (2007) aponta que Vidal de La Blache (1946) o homem criou 

para si modos de vida ou gêneros de vida. Eles foram desenvolvidos com o auxílio de 

materiais e de elementos retirados do meio ambiente e como isso conseguiu, não de uma vez 
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só, mas por transmissão hereditária de processos e invenções, estabelecer métodos que lhe 

assegurassem a existência e formas de organizar o meio para seu uso. 

La Blache tenta mostrar a importância de se entender as diferentes formas de vida 

dos homens e o papel relevante dos conhecimentos humanos passados de geração a geração, 

os quais podem dar a idéia de como as sociedades se organizavam, usavam e se apropriavam 

do seu território de reprodução da vida. Gomes (2003:205), afirma que os gêneros de vida são: 

A forma específica que cada grupo desenvolve, sua maneira de ser e de viver. 
Eles compõem um conjunto particular de atitudes que tira sua significação 
do interior do próprio grupo, seja pela maneira de se vestir, de falar, de 
habitar, em suma, por sua maneira de ser.       

De acordo com esta perspectiva, cada grupo social apresenta um gênero de vida, 

os quais refletem as particularidades de uma comunidade, as maneiras de ver o meio em que 

vivem e os significados que são atribuídos às formas dos indivíduos tratarem uns aos outros. 

Ou seja, existe uma interação das pessoas com o meio vivido e isso mostra os diferentes 

modos de vida, os quais são frutos dessa relação/interação. 

Segundo Almeida (1993), outros autores também contribuíram com os estudos da 

corrente culturalista. Dentre eles, tropicalistas como Pierre Gourou, que analisou os sistemas e 

técnicas de organização social no campo de análise cultural. Gilles Sautter, Jean Gallais e Joel 

Bonnemaison que se dedicaram à análise dos contrastes e diversidades culturais da África, 

Ásia do Sul, Pacifico e América do Sul. É importante frisar que foram os geógrafos 

tropicalistas que chamaram a atenção para a análise mais específica das parcelas do espaço, 

dos lugares, onde viviam comunidades tradicionais. A necessidade de estudar a singularidade 

cultural das sociedades por todo o mundo motivou estes estudiosos a considerarem as 

especificidades dos povos e, quais eram os sentimentos que tinham pelo lugar onde viviam. 

Depois desse momento, dedicado aos estudos tropicalistas, outros autores se 

direcionaram a estudar temas como: a abordagem da religião como fator da diversidade da 

organização de sociedades; o espaço vivido com a valorização da experiência humana dos 

lugares, das paisagens e dos espaços; o território como o espaço de vida, das superstições, dos 

ritos e cultos; a natureza dos sentimentos e das relações com os lugares; o imaginário e a 

imaginação relacionados aos fatos culturais (ALMEIDA, 1993). 

A respectiva autora, afirma que as produções científicas fundamentadas nesses 

temas colaboraram na construção teórica da geografia cultural, principalmente na França, 

onde os debates sobre esse ramo da ciência geográfica foram mais expressivos. Já em relação 

às novas tendências e perspectivas que sugiram depois dessa época, destacam-se os três 

domínios que foram contemplados nas novas discussões da geografia cultural, como as 
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investigações de bases ecológicas e técnicas materiais, técnicas e práticas da vida social: 

dimensões culturais da organização social e o domínio de valores; ideologias e orientações 

coletivas como fatores geográficos. 

Pode-se dizer que todos esses aspectos e características foram necessários para o 

desenvolvimento da geografia cultural, devido ao cabedal de conhecimentos adquiridos que 

fortaleceram os fundamentos epistemológicos, metodológicos e filosóficos desta abordagem. 

São vários os estudos, como por exemplo, as discussões acerca da questão da identidade 

territorial, que dão mérito à corrente culturalista da geografia quando o objetivo é estudar o 

modo de viver do homem, sua ligação com o seu lugar de vida, sua identificação com o seu 

território de vivência e as relações sociais construídas no cotidiano.  

Claval (1997), considera que quando a Geografia Cultural moderna desenvolveu 

novas abordagens justificou-se pela relevância ao homem e sua relação com seu espaço de 

vida. Estes estudos foram baseados em três eixos principais. O primeiro considerou as 

sensações e percepções do ser; no segundo, a cultura é estudada pela ótica da comunicação, a 

qual é compreendida como uma criação coletiva; e, por último, a cultura é apreendida sob a 

perspectiva da construção de identidades, o papel do indivíduo e as dimensões simbólicas da 

vida coletiva são valorizados. 

Com isso foram atribuídos novos temas e objetos de análise para os geógrafos 

culturais, os quais deram relevância ao estudo do lugar, espaço vivido, percepção ambiental, 

simbologia, tradição e identidades. Esses aspectos foram bastante debatidos quando a questão 

da dimensão cultural foi mencionada, como fundamental na compreensão do gênero de vida 

do homem e suas formas de interagir no e com o lugar de vida. Nessa mesma linha, pesquisar 

sobre o artesanato e suas diversas implicações no modo de vida da comunidade e no povoado 

do Alagamar, consistiu ser uma questão pertinente com a abordagem cultural. 

Com a realização desta pesquisa buscou-se elaborar um estudo que consiga 

mostrar como se estabelece a produção artesanal em Alagamar e as redes sociais que estão 

presentes nessa atividade. O objetivo foi de compreender como o artesanato produz o lugar e 

como as relações dos artesãos são imprescindíveis para o desenvolvimento do processo 

artesanal e quais redes sociais são a base dessa atividade.       

Portanto, a estrutura desse estudo apresenta os procedimentos metodológicos que 

constituíram-se da interação da leitura de uma bibliografia com a pesquisa de campo. Esta 

interação originou os dados necessários para compreender como o artesanato do povoado 

Alagamar é imprescindível para a reprodução do lugar. A pesquisa, foi feita em três partes.   



22 
 

A primeira parte consistiu em Levantamento Bibliográfico das questões 

relacionadas ao contexto da geografia cultural, as quais são úteis no momento de responder os 

objetivos propostos neste estudo. Em seguida, procedeu-se às leituras referentes às categorias 

geográficas fundantes desta pesquisa, território e lugar, paralelamente às categorias de análise: 

identidade, cultura e redes sociais.  

Por fim, foi realizado um levantamento de informações a respeito do valor que é 

dado ao artesanato, diante das influências e exigências do mercado, o qual está também 

diretamente relacionado com a padronização e descaracterização do setor artesanal. Estas 

leituras proporcionaram o entendimento do significado da produção do artesanato em 

Alagamar e, respectivamente, a constituição da identidade cultural e territorial da sua 

comunidade.  

A segunda parte dos procedimentos foi a pesquisa de campo, em duas fases. A 

primeira, tratou de sentir e compreender o cotidiano em Alagamar. Para isso a experiência do 

pesquisador em campo foi imprescindível. Conversas informais foram feitas e contribuíram 

para estabelecer relações de maior proximidade com a comunidade. Mais que as informações, 

o tempo de experienciar o lugar foi usado para observações a respeito do seu jeito de viver, de 

como se relacionam, de como aproveitam os momentos de lazer, quais são seus hábitos 

alimentares, seus objetivos profissionais, entre outros, foram conhecidos.  

Para entender a origem da comunidade e saber quem foram os primeiros 

habitantes do lugar, utilizou-se das conversas informais. Elas, diante da dificuldade de se 

obter informações em fontes secundárias, foram fundamentais no preenchimento desta lacuna 

na pesquisa.  

A observação direta em campo da produção e comercialização dos produtos 

artesanais efetuou-se com o objetivo de investigar como é esta realidade para a comunidade. 

Observou-se, durante quatro meses, o ritmo de produção e escoamento das peças 

desenvolvidas, assim como o número de eventos e encomendas que os artesãos tiveram neste 

período. Conversas informais com os principais revendedores também foram realizadas.  

Para identificar o tipo de relação homem/natureza da comunidade, foram 

utilizadas a realização de trajetos para a colheita da palha, entrevistas, conversas informais e 

observação da realidade como um todo. 

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas (Apêndice I), com cinquenta 

artesãos, cerca de 40% do total da comunidade, os quais foram escolhidos de maneira 

aleatória. O foco das perguntas contemplou os aspectos sociais (redes de relações, 

sociabilidade, identificação individual), os econômicos (produção e comercialização 
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artesanal), e os culturais (identidade e pertencimento).  As questões socioambientais também 

foram abordadas.  

Foi com a pesquisa de campo e entrevistas com a comunidade do Alagamar, que 

obtivemos informações a respeito das instituições que auxiliam e/ou promovem ações 

voltadas à capacitação dos artesãos. Desta forma, foi possível identificar as instituições mais 

atuantes no povoado e, assim, analisá-las nesta pesquisa.    

A observação da realidade teve como propósito anotar as situações mais 

relevantes que ocorrem entre os membros da comunidade, identificar os locais utilizados para 

a realização de alguma atividade social, econômica ou cultural, averiguar a dinâmica da 

produção artesanal, a relação entre os artesãos, entender o modo de vida do lugar e a relação 

com as práticas culturais da comunidade. Os registros fotográficos serviram para ilustrar o 

dia-a-dia dos artesãos.    

Para fazer a caracterização e identificação das redes sociais e de comércio do 

artesanato, priorizou-se o acompanhamento da produção e comercialização artesanal. Foi 

necessária a observação direta no campo e o levantamento de informações sobre o fluxo de 

compras ou pedidos de produtos artesanais por pessoas, grupos ou entidades.  

A segunda fase dos procedimentos, as visitas às instituições de fomento ao 

artesanato do Estado de Sergipe, realizou-se com visitações em: Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), a Secretária de Estado do Trabalho, da Juventude 

e da Promoção da Igualdade Social de Sergipe (SETRAPIS), a Secretária do Estado da 

Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social de Sergipe (SEIDES), Secretária de Estado 

de Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia de Sergipe (SEDETEC) e a 

Secretária de Cultura do Estado de Sergipe (SEC).    

Para conhecer e identificar as ações que vão ser desenvolvidas em Alagamar no 

ano de 2009, foram realizadas entrevistas com escolha intencional dos entrevistados. Estas 

foram realizadas com os representantes de cada instituição citada. O Sebrae é tido como a 

entidade de maior importância nesta etapa da pesquisa, pelas já explicadas questões e sua 

presença no território da comunidade do povoado e no Estado de Sergipe. 

Quais são as atribuições da instituição para o artesanato de Sergipe? Quais eram 

as perspectivas de melhorias para o setor artesanal do Estado? Existe algum projeto que está 

sendo desenvolvido no Estado para a promoção do artesanato, especificamente, em 

Alagamar/Pirambu, foram as questões para as instituições.     

Em relação à Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe 

(EMDAGRO) e ao Banco do Brasil (BB), as entrevistas com seus representantes foram 
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realizadas no próprio povoado durante o período da pesquisa de campo, por censo de 

oportunidade durante as reuniões do BB para elaboração de ações direcionadas à comunidade 

do lugar. Vale ressaltar que o conteúdo das entrevistas foram os mesmos elencados as 

instituições anteriormente mencionadas.     

A análise e a avaliação dos dados correspondem à terceira parte dos 

procedimentos metodológicos. Nesta fase, as entrevistas foram tabuladas e apreendeu-se a 

percepção da comunidade do Alagamar em relação ao seu lugar de vida. Os resultados foram 

apresentados, na maior parte, como citação na pesquisa. Estas foram identificadas apenas com 

as siglas dos nomes, idade e profissão dos entrevistados. Existem citações que não estão com 

a identificação dos entrevistados, apresentadas na pesquisa como I.N = Identificação Negada. 

Foram feitas duas modalidades de entrevistas; a primeira, como piloto para, testar 

a validade das perguntas e, ao mesmo tempo, promover a aproximação com os entrevistados; 

a segunda, já com gravador, teve as perguntas definitivas e os entrevistados demonstraram 

ficar mais à vontade e menos apreensivos, o que provocou o desencadeamento de novas 

perguntas a respeito do lugar e da sua dinâmica.  

 

 

A dissertação e as parte que a compõe    

 

    

O presente estudo é composto em cinco capítulos mais as considerações finais. A 

primeira apresenta a área de estudo, justificativa e revisão teórica das categorias geográficas 

de lugar e território, as quais são a base desta pesquisa. O segundo capítulo vai analisar o 

modo de vida dos moradores do povoado para se compreender a realidade do lugar, assim 

como a relevância da cultura do local. Esta se mostrará imprescindível na constituição da 

identidade cultural e, respectivamente, na formação do lugar, assim como na questão da 

identificação e apropriação simbólica do território pelos membros do povoado.   

O terceiro capítulo da pesquisa buscará mostrar como ocorreu a formação 

sócioespacial do povoado, bem como os aspectos que influenciaram a sua reprodução. 

Apresentará também os meios de produção de vida da comunidade, destacando o artesanato e 

evidenciando o capital social gerado a partir do seu desenvolvimento. Além disso, vai 

apresentar uma pequena discussão sobre a questão conceitual do artesanato e sua situação em 

diferentes escalas.  
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O quarto capítulo aborda a necessidade de se repensar o fazer artesanal diante da 

lógica da mercantilização, que está culminando com a descaracterização do artesanato. 

Apresenta, também, algumas considerações acerca do Ouricuri (Syagrus Coronata), matéria-

prima utilizada para fazer o artesanato típico da região, evidenciando como os membros do 

povoado a valorizam, bem como a atual situação de incentivo e fomento ao artesanato do 

Estado de Sergipe.  

O quinto capítulo enfatizará a questão das redes sociais, com o objetivo de se 

compreender melhor o papel e a importância de cada uma no processo de produção e 

comercialização do artesanato do povoado. Caracterizará também os tipos de redes 

identificadas durante a realização de toda a pesquisa e, por fim, apresentar perspectivas a 

respeito do fortalecimento e consolidação do artesanato do Alagamar no Estado de Sergipe. 

Nas considerações finais será retomada a questão do desenvolvimento local, a 

partir das políticas implementadas e do entendimento sobre as políticas e redes sociais que 

estariam configurando qual “lugar” para os artesãos de Alagamar? 
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Capítulo I: Discutindo o Lugar e Território do 
Artesanato 
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1.1 Os precedentes do Lugar Alagamar 

 

 

Para estudar o Alagamar e a dinâmica da sua comunidade, foi feita uma revisão 

das categorias de análise, que foram tratadas nesta pesquisa. São elas: o lugar, o território, a 

relação sociedade-natureza, a identidade territorial e as redes sociais. Cada uma será analisada 

nos capítulos deste estudo. 

O início desta discussão destaca, a princípio, o conceito de lugar. Este deve ser 

considerado, quando se analisam as relações sociais existentes na comunidade do Alagamar, 

bem como o modo de vida que evidencia a intensa ligação com a produção artesanal típica do 

local. Ao analisarmos a formação territorial do povoado, o lugar nos possibilita compreender 

quais foram os comportamentos, hábitos e práticas socioculturais que prevaleceram ao longo 

do processo de ocupação do espaço.  

É no lugar que as práticas culturais da comunidade do Alagamar, sobretudo a 

produção artesanal, permeiam o cotidiano e permitem entender tanto a sua relevância quanto a 

sua singularidade no cenário sergipano. É no lugar, também, que se estabelece o 

relacionamento social de qualquer indivíduo e ou grupo de pessoas. Nele está presente o 

modo de agir, pensar, falar e o sentir de cada indivíduo de uma determinada sociedade. A 

carga cultural, por sua vez, torna-se perceptível quando se trata das especificidades do lugar e, 

respectivamente, do modo de viver dos seus habitantes.  

Neste sentido, estudar o Alagamar e a dinâmica da vida dos seus moradores é 

evidenciar o lugar. Enquanto categoria de análise geográfica, ele permite esclarecer como se 

sucede o modo de vida de populações tradicionais, suas formas de viver e de se relacionar, 

entre si e com o mundo.   

Cabe salientar que, atualmente, a valorização das relações de solidariedade faz 

parte da realidade do lugar. Ela é interpretada pelo caráter sociocultural das sociedades, as 

quais consideram importantes suas crenças, saberes, hábitos e valores na constituição das 

localidades. Essas relações se tornam fundamentais para comunidades tradicionais que 

almejam alcançar o desenvolvimento local. Este é considerado por Buarque (1999:9) como 

“um processo endógeno, registrado em pequenas unidades territoriais e agrupamentos 

humanos, capaz de promover o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da 

população”. O processo ocorre em locais onde a solidariedade e a formação de redes sociais 

estão presentes de forma marcante no cotidiano das pessoas.  

De acordo com Singer (2003:3-4), a solidariedade é entendida como 
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Um sentimento de identificação com o outro, que pode chegar a ponto de 
fundir subjetivamente ‘num só’ pessoas e agrupamentos interligados por ela. 
É um sentimento que motiva comportamentos solidários, ou seja, ações de 
ajuda e apoio recíprocas. A solidariedade-sentimento origina a solidariedade-
ação e é esta última que tem significado político, social e econômico. 

Solidariedade é um elemento essencial na constituição de redes de relações sociais, 

formadas em comunidades locais. As redes sociais são compreendidas como relações pessoais 

de confiança entre grupos individuais, que possuem objetivos em comum e valores, tanto em 

relação às condições da vida, quanto às condições econômicas.  

Convém destacar que as redes sociais, sobretudo as de cooperação e as familiares 

são mais intensas em lugares onde vivem pequenas comunidades tradicionais e a influência da 

globalização ainda não é tão expressiva. Geralmente existe algum tipo de trabalho que exige 

ajuda mútua entre os indivíduos, e isso pode ser interpretado como uma característica cultural 

em algumas sociedades, como o caso do artesanato em Alagamar, nos levando a vislumbrar a 

existência de redes sociais e solidariedade naquele povoado. 

A produção artesanal é típica de lugares onde vivem grupos sociais que procuram 

manter viva a tradição de desenvolver o ofício de ser artesão. No caso do município de São 

Sebastião/SP, o artesanato de Caixeta (madeira leve e mole), é característico do lugar 

conforme aponta (Carvalho, 2001) Assim, como o artesanato feito a partir da Sempre-Viva 

(hastes de capim dourado) do Jalapão/TO, estudado por (Schmidt, 2005). Tradicionalmente, 

nesses lugares, o artesanato é considerado o principal meio de sustentação econômica. Em 

outros momentos, passa a complementar a renda familiar das comunidades que buscam 

valorizar os elementos materiais da cultura.  

Para a produção dos tipos de artesanato mencionados, os seus artesãos encontram 

a matéria-prima em abundância na natureza e nos seus lugares onde vivem. Isto não quer 

dizer que eles utilizam apenas materiais brutos provenientes do ambiente, como sementes, 

fibras vegetais ou madeira. Devido às exigências do mercado, os artesãos estão acrescentando 

às suas peças artesanais adereços industrializados.    

Em relação à Caixeta, que é utilizada em São Sebastião como matéria-prima para 

o artesanato, já existem especulações de que ela está diminuindo no município, uma vez que, 

a retirada tornou-se intensa e descontrolada. Os artesãos, com o intuito de atender a demanda 

turística da região, que valoriza as peças artesanais do lugar, estão chegando até a estocar a 

Caixeta, para não correrem o risco de não encontrá-la, quando precisarem. Esta situação está 

piorando, porque a matéria-prima Caixeta está sendo mais valorizada a cada dia e, como 
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produto derivado da natureza, seu valor, para os artesãos, está se tornando estritamente 

econômico.   

Diante isso, há uma preocupação crescente dos órgãos públicos, de ONGs e dos 

próprios artesãos, com a retirada da matéria-prima utilizada na produção do artesanato, 

quando é feita de maneira incorreta. Isto se justifica pela escassez ou pelo fim de alguns 

recursos naturais necessários para a produção do artesanato. 

Neste contexto, é preciso enfatizar os princípios considerados para a importância 

da valorização da natureza e dos aspectos culturais das sociedades. Os valores culturais das 

comunidades tradicionais são relevantes, quando se trata do manejo ecológico apropriado. 

Esta prática é denominada de ecodesenvolvimento que, segundo Sachs (1986:18), 

É um estilo de desenvolvimento que, em cada ecorregião, insiste nas 
soluções específicas de seus problemas particulares, levando em conta os 
dados ecológicos da mesma forma que os culturais, as necessidades 
imediatas como também aquelas a longo prazo.     

A contribuição do ecodesenvolvimento pauta-se em assegurar a sobrevivência de 

populações marginais que não são beneficiadas pelo sistema de produção global e, também 

em instigar o uso racional dos recursos naturais. Os programas de desenvolvimento, que têm 

como base os princípios do ecodesenvolvimento em suas iniciativas, consideram relevantes os 

atributos culturais no manejo e uso dos recursos.  

As questões consideradas acima apresentam-se como alternativas para assegurar a 

existência ou sobrevivência de práticas culturais tradicionais como a produção artesanal. O 

conhecimento cultural do ambiente que, comunidades locais possuem devem ser considerados 

no momento de elaborar estratégias de preservação ambiental, para o lugar que elas vivem.  

Em Alagamar, os moradores se apropriaram simbolicamente do território, 

controlando e dominando essa parcela do espaço. O fato é que a comunidade se identifica 

com o território, manifestando o sentimento de pertencimento ao lugar. Isto pode ser 

observado nas relações sociais entre os moradores, que são fortalecidas pela prática artesanal, 

estando diretamente relacionadas com a cultura dessa população, que será devidamente 

discutidas no segundo capítulo desse estudo.  

Saber como os fatos culturais influenciam as formas de expressão e interpretação 

que o homem tem dos outros e do meio em que vive é uma característica fundamental para 
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um estudo geográfico. E assim, a geografia cultural3 é considerada como abordagem nesta 

pesquisa.  

 

 

1.2 Lugar e Território: aporte teórico-metodológico  
 

 

Por ser o lugar produto das relações e ações humanas, esta categoria de análise 

geográfica é o foco deste estudo. Vários autores consideram que, ao analisar o lugar, é 

possível entender melhor o significado dos laços sociais entre as pessoas e a ligação que estas 

tem com o território onde desenvolveram a vida.    

De acordo com Alves & Alves (2007:92): 

A noção de lugar, o termo local e todos os seus derivados podem ser 
conceituados como um espaço particular delimitado, observado o conjunto 
das relações sociais baseadas fortemente em amplos laços familiares e tempo 
de residência, ou seja, relações territorializadas.  

Se os autores valorizam as relações e laços, entretanto, eles possuem uma visão 

reducionista, pois as relações territorializantes, independem dos laços familiares, e outras 

relações devem ser consideradas no momento de organizar o local, e não somente os laços 

entre parentes, conforme eles enfatizam. Esta é uma questão a ser analisada no momento de 

investigar um lugar e os modos de vida existentes nele. 

Para Carlos (2007), o lugar é a porção do espaço apropriado para a vida, 

ocorrendo pelo corpo, sentidos, passos dos seus moradores, é o bairro, é a praça, é a rua, e 

neste sentido, jamais seria a metrópole. A pequena vila ou cidade, vivida, conhecida, 

reconhecida em todos os cantos. A tríade cidadão-identidade-lugar, explica bem esta questão 

da apropriação do espaço para a vida, principalmente porque é com seu corpo que o homem 

pode habitar e apropriar-se do espaço e utilizá-lo de modos diferentes.  

O entendimento de Carlos (2007) apresentando o lugar como produto das relações 

humanas difere de Alves & Alves (2007), já mencionado, anteriormente, devido à importância 

que estes dão à questão dos laços de família para territorializar o lugar. Para Carlos, o lugar é 

tecido pela vinculação dos grupos sociais nas localidades.  

No caso do Alagamar, a apropriação do espaço ocorre quando a comunidade se 

organiza em família ou em grupos de amigos, para preparar as etapas como a ida para a 

                                                 
3 Abordagem da ciência geográfica que dá relevância aos aspectos culturais para estudar a essência do ser 
humano, como suas relações se manifestam no espaço e como o ser sente e percebe o ambiente. 
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retirada da palha do ouricuri das redondezas do povoado e faz, em grupo, o artesanato nas 

calçadas. Para eles, torna-se um lugar vivido; para esta comunidade, ali se criam os lugares 

íntimos, citados por Tuan (1983), para quem os lugares íntimos são tantos quantos as ocasiões 

em que as pessoas verdadeiramente estabelecem contato entre elas. Eles são aqueles nos quais 

estabelecem-se relações pessoais, extremamente ricas de sentimento e, são transitórios ou 

pessoais. Podem ficar gravados na nossa memória e, cada vez que são lembrados, produzem 

intensa satisfação. 

Para Schneider & Tartaruga (2004), o lugar também é intimo uma vez que encerra 

o espaço da vivência e da convivência, e possui, como ponto de referência, o cotidiano para a 

compreensão da sociedade. Como espaço da vivência, o lugar é tido como local da 

reprodução da vida humana e suas particularidades refletem o modo como o homem vive cada 

lugar. Na comunidade de Alagamar, o espaço de vivência é dado por redes de relações sociais 

que se apresentam tanto no cotidiano como no momento da produção do artesanato. 

Corroborando com a relevância do lugar nas nossas vidas, Carlos (2007:29) 

afirma que: 

O lugar é produto das relações humanas, entre o homem e natureza, tecido 
por relações sociais que se realizam no plano do vivido, o que garante a 
construção de uma rede de significados e sentidos que são tecidos pela 
história e cultura civilizadora produzindo a identidade, posto que é ai que o 
homem se reconhece porque é o lugar da vida.  

Assim, pode se afirmar que Alagamar é o lugar, o espaço vivido pelos grupos 

humanos, os quais se relacionam uns com os outros de maneira íntima no cotidiano. Isso 

acontece ao fazerem o artesanato e, ao se reunirem para conversar a respeito dos 

acontecimentos, dos inesperados, desavenças e problemas da comunidade. E, também, quando 

querem realizar algum curso profissionalizante voltado para os artesãos e moradores de 

maneira geral.  

Cotejando os entendimentos de Tuan (1983) e Carlos (2007), para o primeiro 

autor o lugar é algo romântico, sentido e lembrado em situações ímpares de cada indivíduo; e 

para a autora, o lugar é vivido no plano de vida das pessoas, adquirindo, assim, significado. 

Ferguson (2000), evidencia que é a partir da distribuição espacial das relações 

hierárquicas de poder que se pode entender como um espaço adquire uma identidade 

distintiva como lugar. O reconhecimento do lugar como construção cultural de uma 

comunidade ou localidade é necessário para se compreender que identidade um lugar possui. 

Esta questão também foi adotada no procedimento de conhecer o Povoado, para esclarecer a 

constituição da identidade da comunidade de Alagamar e será tratada mais adiante.  
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 O lugar, para Santos (2002), é definido a partir da densidade técnica e 

informacional, o grau de interação entre as pessoas e as normas que são adotadas como 

referência na sua gestão. Logo, ele enfatiza que a noção de tempo deve ser observada, pois vai 

mostrar os eventos, a evolução das sociedades e o nível de técnicas da humanidade.  

Tomando os dizeres de Santos como base procuramos esclarecer os aspectos da 

formação e técnica no povoado Quanto ao aspecto educacional no povoado do Alagamar, é 

oferecido para as crianças do povoado apenas o ensino fundamental, de 1ª à 4ª série, em 

escola local. (Figura 02) As demais estudam em escolas na sede do município. O transporte 

escolar é cedido pela Prefeitura e seus horários são: 5 hs e 11 hs e às 15:30 hs. Grande parte 

da comunidade destacou dificuldades para cursar o nível superior de ensino na capital, 

Aracaju. Os principais problemas são o nível de conhecimento dos alunos, a dificuldade de 

locomoção e a situação financeira que é precária.  Pode-se concluir, portanto, que as 

condições que possibilitam uma formação técnica no povoado são mínimas e, os jovens que 

pretendem continuar os estudos fazem muitos “sacrifícios’ financeiros e pessoais. 

 

 
    Figura 02: Escola do povoado Alagamar.  
    Autora: GONZAGA, T. P. A., Pesquisa de Campo, agosto 2008 
 
 

As definições do lugar feitas por Carlos (2007) e Santos (2002) são diferentes, 

porque o último autor dá relevância à densidade técnica na produção do lugar que, para Carlos, 
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ocorre pela história e cultura das sociedades. Pode-se afirmar que elas se completam. Para a 

análise da comunidade de Alagamar, adotou-se o entendimento de Carlos (2007), sem, 

contudo, desprezar os demais conceitos. Segue (Figura 03), que mostra o Povoado Alagamar 

e alguns pontos do lugar. 
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No que diz respeito à identidade do lugar no contexto da globalização, Carlos 

(2007) salienta que é preciso repensar essa questão, pois é fato que existe cada vez mais 

dependência do plano mundial na constituição da história do lugar. Hoje, com o processo de 

globalização, os lugares estão sendo produzidos e entendidos fora dos seus limites físicos e 

isso está alterando, relativamente, o sentido da sua localização. 

Nesta perspectiva, é necessário abordar a influência intensa do processo de 

globalização sobre as localidades. Comunidades tradicionais acabaram absorvendo os padrões 

de consumo de massa e, com o desenvolvimento técnico-informacional, os lugares se 

tornaram mais próximos e sujeitos à influência dos elementos culturais externos.   

Os estudos de Célia Santos (1996), sem dúvida contribuíram no esclarecimento e 

na compreensão da caracterização do lugar, diante da lógica global. A referida autora explica 

bem esta questão, ao discutir a reorganização do espaço agrário e desterritorialização das 

relações tradicionais, no caso do Projeto Platô de Neopólis.  

Ela trata do lugar e da territorialização, dos novos processos sociais e dos efeitos 

da globalização que se concretizam num determinado lugar, pois o lugar, enquanto 

especificidade concreta, serve de ponto de articulação entre o mundial e o local. Entende-se 

que a autora considera que o lugar é o elo de ligação entre o global e o local.  

Entretanto, é preciso destacar que, em muitas localidades, a globalização é 

perversa. Ela não chega de forma “amigável”, mas impõe de imediato a sua lógica. Neste 

sentido, o lugar pode se tornar palco de tensões e conflitos sociais.  

No caso desta pesquisa, um dos propósitos da investigação foi analisar o 

artesanato. Ele é o principal elemento determinante do modo de vida e do lugar como 

produção da vida, conforme nos fala Carlos (2007) e, de acordo com Santos (1996).  

As relações que os artesãos constroem ao fazer o artesanato são imprescindíveis 

para a territorialização do lugar e, por isso, vão ser destacas nesse estudo. O artesanato, dadas 

às suas características do produto para a comercialização e à sua produção, condicionada pela 

lógica do mercado: preferências por modelo, matéria-prima e preço, que são definidos, por 

sua vez, pelo global. Repetimos, o que se propõe neste estudo, buscar esclarecer até que ponto 

a globalização tem influenciado as etapas de produção e comercialização artesanal e, 

respectivamente, o modo de vida da comunidade do povoado Alagamar. 

Alagamar pode ser pensado com base na reflexão de Santos (1996:31), que 

ratifica ser preciso pensar o lugar enquanto 

[...] fragmento do espaço que exprime o mundo moderno [...] o lugar[...] 
apreendido pela memória, dotado de sentimento, onde há necessidade de 
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uma nova leitura sobre o viver, o pensar, o uso, o consumo, as formas de 
apropriação. O lugar [...] que reflete a contradição entre o uso historicamente 
atribuído e a nova racionalidade para seu uso. O lugar [...] cuja reafirmação 
da identidade individual de cada grupo, intensifica os localismos como 
forma de resistência à globalização e homogeneização da identidade cultural.  

Desse modo, as discussões acerca do lugar têm relevância, pois é preciso debater 

sua essência em diversas dimensões. Ou seja, considerar qual o seu papel e significado no 

âmbito das comunidades locais e globais, assim como no que se refere às suas antigas e novas 

funcionalidades no espaço. 

Discussões que tratam do território, no caso desta dissertação, buscam evidenciar 

o caso da identidade territorial dos moradores do Alagamar como seu lugar de vida. Entender 

quais as dimensões consideradas para analisar esta categoria geográfica são necessários para 

se compreender a identidade relacionada ao território. Este, enquanto conceito, vem 

merecendo, no cenário geográfico, grandes debates, sobretudo pelo fato de alguns autores 

discutirem o seu fim, diante da influência dos processos de globalização e mundialização. 

Nesta perspectiva, Schneider & Tartaruga (2004) abordam algumas questões 

acerca do reaparecimento e desenrolar do debate sobre o conceito do território na geografia, a 

partir das discussões e obras de alguns autores, conforme o quadro 01. 

 

Quadro 01: Discussões sobre o conceito de território, na perspectiva de alguns autores 
estrangeiros 

Autores Considerações sobre o território 

Friedrich 
Ratzel 

- O território é considerado uma parcela da superfície terrestre apropriado por grupos 
humanos, os quais utilizavam os recursos naturais provenientes do território para suprir as 
necessidades de uma população sendo que os recursos eram utilizados de acordo com a 
capacidade técnica de cada povo. O território tinha como referência o Estado.       

Paul Vidal 
de La 
Blache 

- O referido autor, com suas idéias no final do século XIX e início do século XX, se 
baseava no possibilismo, tinha a região como conceito que se contrapôs ao de território. 
Nesta época a noção de região teve primazia entre outros conceitos espaciais e acabou 
decretando o descrédito do território como conceito que explicava a dinâmica das 
populações. 

Jean 
Gottmann 

- Retorna as discussões acerca do conceito de território na década de 1970 com a obra The 
significance of territory, publicada em 1973. Aborda o significado do território para as 
nações de acordo com as perspectivas geográficas, políticas e econômicas. Diz que para os 
geógrafos o território é uma parcela do espaço, o qual apresenta limites e possui um 
sistema de leis e uma unidade de governo, ou seja, o território compreendido na sua 
dimensão estatal. O significado e a definição do conceito devem ser relacionais para que se 
possa entender a realidade, principalmente das relações econômicas, culturais e, a de maior 
destaque para Gottmann, as políticas, ou seja, geopolíticas entre os países.       

Claude 
Raffestin 

- Este autor sobrepujou a limitação dos debates feitos sobre o território e sua obra Por uma 
geografia do poder (1980) se tornou referência para as discussões acerca deste assunto. 
Crítica a denominada “geografia unidimensional”, onde o território se referencia apenas ao 
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poder do Estado. Explica que existem múltiplos poderes de nível regional e local que se 
manifestam no espaço.  Destaca também que é no território que as manifestações espaciais 
do poder são determinadas sendo imprescindível considerar as relações sociais 
fundamentadas pela presença de energia e de informação para a formação dos territórios. E 
assim, pensar os processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização.  

Robert 
Sack 

- Sua obra Human territoriality de (1986) aborda a questão da territorialidade humana na 
perspectiva das motivações das sociedades, sendo que a territorialidade é tomada como a 
base do poder. Neste sentido, a territorialidade é considerada uma estratégia ou tentativa de 
grupos sociais de influenciar ou controlar recursos ou pessoas através da delimitação e 
controle de determinadas áreas. A delimitação do território só é considerada quando os 
limites são utilizados para controlar o comportamento de pessoas e o acesso de seus 
limites. 

Fonte: Adaptado a partir de Schneider & Tartaruga (2004).    

O respectivo quadro pode mostrar que as definições deste conceito pelos diversos 

autores tiveram como base a questão do poder do Estado na sua elaboração. Destaca também 

a necessidade de se compreender o território em outras dimensões, física, cultural e 

econômica, as quais são consideradas por Haesbaert e Milton Santos, entre outros, em seus 

estudos acerca das definições do território.  

Pode-se dizer que os autores não contemplaram todos os estudiosos desta 

categoria geográfica. Entretanto, os que foram mencionados forneceram informações 

relevantes para este estudo. No decorrer desta dissertação, serão abordados outros autores que 

tratam da questão do território e, que enriqueceram a análise desta categoria.    

No quadro 02, destacam-se autores brasileiros que tratam sobre território e têm 

procurado definir o mesmo, apresentando discussões que contribuem para estudos dessa 

categoria de análise.  

 

Quadro 02: O conceito de território para os geógrafos brasileiros 

Autores Considerações sobre o território 

Bertha K. 
Becker 
(1983) 

- Retoma a discussão do conceito com o artigo O uso político do território: questões 
a partir de uma visão do terceiro mundo publicado em 1983. Ela critica sobre o 
conceito de território, o qual apresenta vinculação somente no poder do Estado-
nação. Destaca que existem múltiplos poderes em diversas escalas, mas no plano 
internacional as organizações supranacionais estão confrontando o poder do Estado.  
Para ela deve-se considerar poderes de escalas inferiores e superiores ao Estado face 
ao multidimensionamento do poder onde o espaço assume a sua força e a noção de 
território é recuperada.     

Souza 
(1995) 

 - Entende que o território é fundamentalmente um espaço definido e delimitado por e 
a partir de relações de poder. Deste modo, o território apresenta significado com as 
relações de poder existentes dentro dos seus limites territoriais e entre os habitantes 
que consideram as formas de organização atuantes.  
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Heidrich 
(1998) 

- A criação do território é como uma configuração do espaço (uma demarcação 
humana). Parte da necessidade de domínio e posse dos recursos naturais, para a 
conquista das condições de sobrevivência e, por outra parte, por sua ocupação física 
com habitat. A constituição do território significa a instauração do domínio humano 
sobre o espaço (sobre a existência, na medida do seu alcance).                                                               

Ribeiro 
(2002) 

- O território é identificado a partir da apropriação simbólica, identitária e afetiva do 
espaço. Neste sentido, o lugar é analisado como sinônimo de território. Tanto o 
território como a territorialidade são identificados pelas duas dimensões: a de 
domínio e/ou controle e a simbólica e/ou afetiva.  

Rosendahl 
(2003) 

- Para esta autora é pela existência da cultura que se cria um território, e é pelo 
território que se fortalece e se exprime a relação simbólica existente entre a cultura e 
o espaço. Desta forma, compreende-se que o significado que um determinado 
território tem é adquirido pelas características culturais de um grupo social. 

Saquet 
(2004) 

- O território se dá quando se manifesta e se exerce qualquer tipo de poder, de 
relações sociais. Estas dão o concreto ao abstrato, são relações que consubstanciam o 
poder. Toda relação social, econômica, política e cultural é marcada pelo poder. 
Onde existem homens há relações, tem-se, ao mesmo tempo, território.     

Haesbaert 
(2007) 

- O território é considerado de acordo com sua dimensão econômica, natural e 
simbólica. A concepção de território a partir da abordagem econômica compreende 
as diversas manifestações de poder e domínio sobre o espaço para atender aos 
interesses econômicos dos sujeitos políticos.                                                                                                                

Santos 
(2007) 

- Com seu texto O retorno do território, de 1994, o referido autor fala dos territórios 
que são habitados por pessoas onde existe a confrontação com duas tendências 
contemporâneas; a globalização e mundialização. A metáfora mostra os nossos 
pensamentos no início da História (dos territórios), e como estes não podem ser o que 
eram antes, onde os grupos sociais eram mais isolados do mundo e mais autônomos, 
principalmente os espaços rurais. Considera que o território deve ser visto como o 
território usado, não o território em si. Destaca que o território usado é o chão 
somado à identidade. 

Almeida 
(2008) 

- O território responde em sua primeira instância, às necessidades econômicas, 
sociais e políticas de cada sociedade e, por isso, sua produção está sustentada pelas 
relações sociais que o atravessam. Ele é também objeto de operações simbólicas e é 
nele que os sujeitos projetam suas concepções de mundo.      

Elaboração: GONZAGA, T. P. A., 2008. 
 

No quadro 02, pôde-se perceber que as abordagens sobre território destacam as 

relações de poder, as características culturais de grupos sociais, a exerçam do poder, as 

dimensões econômicas, política, natural e simbólica, bem como a constituição da identidade. 

As questões culturais, simbólicas e da identidade, relacionadas com o território, foram 

relatadas por cinco dos autores mencionados e são tomadas como referência neste estudo. A 

dimensão cultural do território serve para a compreensão da dimensão simbólica deste para 

uma sociedade. Desta forma, relacionar as discussões que se pautam nos aspectos 

relacionados à cultura torna-se fundamental nesta pesquisa. Estudar o povoado do Alagamar é, 
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também, admitir a cultura como um elemento imprescindível na compreensão do lugar e do 

poder. 

O território enfatizado neste estudo, já o dissemos, é o do Alagamar, que é lugar 

da troca material e espiritual das pessoas que residem neste povoado. 

Comungamos, pois da concepção de Claval (1999:11) 

A consideração da dimensão territorial traduz uma mutação profunda na 
abordagem geográfica: falar em território em vez de espaço é evidenciar que 
os lugares nos quais estão inscritas as existências humanas foram 
construídos pelos homens, ao mesmo tempo pela sua ação técnica e pelo 
discurso que mantinham sobre ela. As relações que os grupos mantêm com o 
seu meio não são somente materiais, são também de ordem simbólica, o que 
os torna reflexivos. Os homens concebem seu ambiente como se houvesse 
um espelho que, refletindo suas imagens, os ajuda a tomar consciência 
daquilo que eles partilham. 

    Assim, cabe salientar que os estudos que consideram a dimensão simbólica do 

território contribuem na compreensão dessa categoria enquanto lugar de produção da vida, 

bem como no poder simbólico que alguns grupos sociais apresentam sobre uma parcela do 

espaço. As pessoas se apropriam do território a partir dos significados, assim como, por 

representar o espaço de vida onde as relações sociais e culturais são constituídas no plano 

vivido. 

Por isso, ao citar Carlos (2007) que afirma que o lugar é o espaço apropriado para 

a vida, falaremos também de território. Este dependendo do modo que é utilizado pode se 

tornar um lugar repleto de significados. Dessa forma, estas duas categorias complementam-se 

no presente estudo, pois pretendemos analisar o Alagamar como local de vivência que 

pertence simbolicamente aos membros da comunidade do povoado.          
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2.1 Modo de vida: o cotidiano, as relações, as tradições e os costumes que 
constroem e modelam o lugar  

 

 
Ana Fani Carlos, em 1996, escreveu um livro, que se tornou uma referência no 

meio geográfico chamado “O lugar no/e do mundo”, no qual ela trata da reprodução do lugar 

no plano vivido, diante de um espaço mundial. É Carlos quem nos inspira o presente capítulo 

para abordar o modo de vida dos moradores do povoado Alagamar, assim como o cotidiano, 

os costumes, as tradições e as relações sociais presentes no lugar. Para isto, ele contém seções 

e, o objetivo é de compreender melhor como se reproduz o modo de vida no cotidiano do 

povoado.   

Na primeira seção, buscou-se apresentar o modo de vida da comunidade do 

povoado, evidenciando a sua relação com o artesanato. Na segunda seção, apresentaremos 

como a cultura do lugar é essencial, quando se questiona a identidade cultural dos membros 

do povoado. Por fim, na última seção deste capítulo, destacaremos a identidade territorial 

constituída em Alagamar.      

De acordo com Claval (2003: 149), Vidal de La Blache foi um pioneiro, na 

geografia francesa, quando estudou como o homem se adaptou as condições ambientais. Esta 

adaptação se traduziu na adoção de um modo de vida ou gênero de vida, o que corresponde ao 

genre de vie daquele autor. Esta categoria analítica é adotada para entendermos a comunidade 

tradicional estudada nesta pesquisa. Dessa forma, foi possível compreender como o homem 

adaptou-se ao meio e como eram os hábitos e técnicas que o levaram a viver em um ambiente 

específico. Isto é levado em consideração no decorrer do desenvolvimento deste estudo sobre 

o povoado do Alagamar. Destaca-se, a princípio, as características sociais e culturais do modo 

de vida daquela comunidade do povoado.  

Primeiramente, será apresentado o lar. Ele para Frémont (1980:130) quando 

encontra-se no meio rural:  

 Revela-se pelas suas simples significações. É para os seus habitantes, por si 
só, o universo da intimidade, da família, da mãe [...] Descansa e tranqüiliza. 
É abrigo e lar. Além disso, é fixa, estreitamente associada à terra fecundada 
da agricultura, ao jardim, ao campo, ao arrozal. Inscreve-se num espaço 
organizado para a vida e carregado de todos os valores quase míticos que 
associam a terra, a mãe, a reprodução dos seres.      

 

No caso do povoado Alagamar, o lar da comunidade há muitos arranjos de flores 

coloridos usados para decoração, na entrada dos ambientes, como cozinha, banheiro e quartos, 
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não apresentam portas, e sim cortinas. Segundo os moradores, isto revela o cuidado e a 

vaidade que eles têm por suas casas e a vontade de viver em um ambiente organizado, 

agradável e digno da cultura de sua gente.  

Durante a semana, quando os homens chegam da roça, ao anoitecer, geralmente, 

ficam reunidos em determinados pontos do povoado, quase sempre na praça, em frente ao 

posto de saúde, na casa de algum amigo ou no bar jogando sinuca, a principal distração. 

(Figura 04) Não se observam mulheres na figura, pois neste momento a maioria delas está em 

casa assistindo a programação das tevês ou fazendo artesanato. 

 

 
 Figura 04: Bar do povoado/Local de lazer dos homens.  
 Autora: GONZAGA, T. P. A., Pesquisa de Campo, agosto 2008. 

 

As crianças ficam nas ruas brincando de bola, amarelinha, pega-pega ou andando 

de bicicleta. As crianças, a partir de três anos, já andam livremente pelas ruas do povoado, 

entrando e saindo das casas dos moradores, sem restrição alguma. Isto mostra bem o nível de 

confiança e aproximação entre os moradores do lugar e a liberdade e a tranqüilidade que 

sentem em relação ao seu local de vivência. 

A união entre as crianças é algo singular no povoado, o que reflete o modo de vida 

da população, principalmente das relações sociais que são a base da reprodução do lugar. Os 

pais tentam manter fortes suas relações de amizade no povoado e, buscam também incentivar 
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os laços de afeto entre seus filhos e as demais crianças. Consideram que estas questões são 

relevantes para manter a harmonia entre todos e fortalecer a união familiar.  (Figura 05)  

 

 
 Figura 05: Crianças na casa de vizinhos/Convivência de camaradagem e laços de amizade entre 

elas. 
 Autora: GONZAGA, T. P. A., Pesquisa de Campo, agosto 2008. 

 

Nas comemorações locais, as procissões são bem festivas e comemoradas com 

muita fé e devoção pelos membros da comunidade. As cerimônias religiosas homenageiam 

Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e São Sebastião, o padroeiro do local. Este 

último tem grande significado, porque sua imagem foi trazida ao povoado pelos mercadores 

de Penedo, de Alagoas, os quais tiveram relevância na fundação do Alagamar.          

Nos finais de semana, a diversão é reunir a família para conversar na porta de casa, 

e, para os homens ficar no único bar do povoado ou fazer um churrasquinho. (Figura 06). As 

raras cavalgadas do lugar, assim como visitas aos lugares próximos, entretêm os moradores, o 

que se constitui em motivo de euforia.  
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  Figura 06: Churrasco no Quintal/Momento de distração e de lazer dos homens do povoado.  
  Autora: GONZGA, T. P. A., Pesquisa de Campo, agosto 2008. 

O forte vínculo de parentesco também caracteriza a comunidade e, segundo 

relatos dos moradores, a família dos Santos é a maior e a mais antiga, por isso quase todos são 

parentes em primeiro ou segundo grau. Entretanto, nos últimos anos, muitas pessoas 

transferiram moradia para o povoado, por motivo de casamento ou porque procuravam um 

lugar melhor e mais fácil de sobreviver. Isso resultou na “mistura” de indivíduos com origens 

étnicas diferentes, já que no lugar, de acordo com os moradores, prevalecia, homens e 

mulheres de pele e olhos negros e cabelos crespos, cuja descendência vinha de remanescentes 

de quilombolas.      

A respeito da origem da família, muitos moradores afirmaram a vinculação com 

negros, e supõe-se que eram escravos de fazendas da região. O preconceito com a própria 

origem quase não é notado entre os moradores. Ao contrário, muitos demonstraram que 

convivem com a cor negra sem vergonha ou receio.   

É preciso ressaltar que, em Alagamar, grande parte da população é formada de 

idosos e crianças, pois, os adolescentes e adultos destinaram-se para outras cidades como 

Aracaju, São Paulo e Rio de Janeiro. Estes dois últimos centros urbanos são citados como os 

preferidos pelos moradores do Alagamar, que tentam aventurar alguma oportunidade de 

trabalho fora do seu lugar de origem. Além de serem locais que oferecem muitos serviços, 
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eles encontraram lá parentes já instalados, que podem oferecer hospedagem, até eles se 

estabilizarem.   

Quando uma família tem muitos filhos e algum sai em busca de emprego em 

outras localidades, os irmãos que ficam tendem a ir atrás dos que se foram. Assim, isto vai se 

repetindo com muitos membros de famílias do Alagamar. Segundo relatos dos próprios 

moradores do povoado, a falta de perspectivas dos jovens no território é a principal razão 

desta significativa situação de migração à qual nos referimos.  

O Povoado Alagamar apresenta cerca de 140 casas de alvenaria, de pequeno e 

médio porte; as primeiras, com um mínimo de dois quartos e a segunda, geralmente, com três 

a quatro quartos. (Figura 07). 

 

 

Figura 07: Casa típica do Povoado 
Autora: GONZGA, T. A. P., Pesquisa de Campo 2008. 

 

A maioria tem banheiro, cozinha, sala e quintal. Nos quintais, geralmente, uma 

grande variedade de espécies de árvores frutíferas, além de legumes e verduras que são 

utilizadas na alimentação das famílias. Segundo uma das moradoras mais antigas do povoado 

nem sempre o povoado apresentou este porte pois,  
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 Alagamar era pequenina, poucas casas, não tinha luz, não tinha água, não 
tinha calçamento, não tinha nada. Quando chovia era aquela lagoa toda.(A. R. 
G. A., professora aposentada, 70 anos) 

Hoje, o povoado apresenta uma avenida principal, chamada “Tâmara de Souza”, 

com um entroncamento sem saída. Com esta estrutura, o povoado apresenta uma forma oval, 

com uma base no centro e apenas uma via de entrada, conforme a Figura 03 da página 34. 

Esta é pela chamada a parte alta do lugar, e quando se adentra no agrupamento de casas, 

considera-se ir para a parte baixa.    

O acesso é difícil, pois a estrada é de terra em grande parte e apenas alguns 

trechos do povoado são asfaltados, amenizando o desconforto. O deslocamento era 

considerado complicado, porque era realizado somente por meio do fretamento de carros 

particulares e microônibus clandestinos. Atualmente, esta situação melhorou, tudo porque em 

2006, o povoado passou a fazer parte da rota de transporte da empresa Via Norte/Litoral 

Norte de Sergipe, e facilitou, significativamente, o deslocamento dos moradores para a capital 

do Estado e demais localidades.  

Em relação aos serviços oferecidos à comunidade do povoado, um deles é o 

atendimento médico, feito no posto de saúde onde os moradores afirmam ter também 

acompanhamento odontológico e entrega de medicamentos. (Figura 08). 

  

 
    Figura 08: Posto de Saúde/Fachada 
    Autora: GONZGA, T. A. P., Pesquisa de Campo, agosto 2008. 
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A ambulância também era oferecida para todos, desde a intervenção pública que 

houve no município no ano de 2007, este e outros serviços como coleta de lixo e limpeza 

pública foram suspensos. Desde então, os moradores relataram que qualquer tipo de urgência 

médica deve ser comunicada por telefone para a sede e, com isso, é enviada uma ambulância 

do SAMU. Entretanto, o socorro, às vezes, demora demais, prejudicando o atendimento e, 

conseqüentemente, a recuperação do estado de saúde do indivíduo.  

No povoado, há uma igreja católica, chamada Paróquia de “São Sebastião” onde 

as missas ocorrem a cada quinze dias. Segundo os moradores, o nome da igreja foi dado em 

homenagem a São Sebastião, pelas graças concedidas em momentos difíceis vividos na época.  

O povoado possui também uma cooperativa agrícola, a COOJARDIM. Por meio 

dela, os moradores comercializam, principalmente, coco seco e mangaba, produtos típicos da 

região e fontes de renda relevantes para o lugar.  Casas de farinha antigas também podem ser 

observadas. Elas são vistas como símbolos da história do território e representam um dos 

meios de vida mais antigos da comunidade. Há um centro comunitário que funciona também 

como local de reuniões e eventos e que é sede da Associação dos Moradores do Povoado 

Alagamar - AMPA, que apóia a produção artesanal que as mulheres do povoado realizam.      

Os utensílios domésticos e roupas são lavados, geralmente, em fontes ou riachos 

das proximidades, o que pode ser observado constantemente, pois além de ser um costume 

dos moradores, representa uma economia muito grande no valor da conta de água. (Figura 09) 

 
 Figura 09: Mulheres lavando roupas em um riacho da vizinhança do povoado. 
 Autora: GONZGA, T. A. P., Pesquisa de Campo, agosto 2008. 
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Em relação à economia local, os homens têm como atividades o trabalho rural, a 

criação de animais, a coleta de mangaba, o corte de cabelo, o conserto de motocicletas, além 

da renda que obtêm nos armazéns e nos chamados “bicos” (Figura 010). As mulheres quando 

trabalham fora do lar é como professoras e merendeiras. Algumas vendem roupas, balas, 

lanches, refeições, fazem consertos de roupas, catam mangaba e, principalmente, exercem o 

trabalho de artesãs. Para a comunidade, a agricultura familiar e o fabrico de artesanato se 

destacam entre as atividades mais exercidas em Alagamar e servem como principais fontes de 

renda do lugar. Os aspectos econômicos do povoado ainda serão retomados nos capítulos três 

e quatro. 

 

                                                                            
          Figura 010: Armazém e fonte de fornecimento de gêneros básicos para o povoado                                                   
           Autora: GONZAGA, T. P. A., Pesquisa de Campo, agosto 2008  
     

Um aspecto marcante dessa comunidade é a hospitalidade. Não raro, os visitantes 

são recebidos de maneira calorosa e gentil, as mulheres e crianças demonstram satisfação e 
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educação no tratamento com as pessoas, e, assim conseguem obter a empatia de todos. Este 

acolhimento é maior ainda quando o visitante denota curiosidade em conhecer o trabalho 

desenvolvido pelos artesãos do lugar. Os trabalhadores tornam-se mais conversadores e 

hábeis na prática do artesanato para conquistar o reconhecimento e a admiração dos visitantes, 

em relação às peças artesanais produzidas.         

     A confecção de artesanato feito com a fibra do ouricuri é tradicional e exercida, 

praticamente, por todas as mulheres do Alagamar. Nas ruas, tanto as idosas como as crianças 

podem ser vistas em grupo, durante o dia, a fazer tranças de palha. Não raro, ao fazer uma 

visita a alguma moradora no período noturno observa-se que o trabalho artesanal ainda está 

sendo realizado.  

Porém, a rotina deste trabalho causou alguns problemas de saúde em alguns 

artesãos. Muitos se queixam de dormência nas mãos, braços e pernas, assim como dores na 

coluna e olhos. Isto se explica pelos movimentos repetitivos que eles fazem, sempre que, 

estão produzindo as peças. Além, é claro, deles ficarem na mesma posição durante horas e 

sem nenhum alongamento físico anterior. As dores nos olhos e a dificuldade de visão são 

causados, normalmente, pelo pó que a palha seca do ouricuri solta, quando é manipulada.        

Embora, ocorram com freqüência problemas como esses e não obstante o preço 

baixo e o trabalho cansativo, a prática do artesanato em Alagamar nutre a identidade e 

fortalece o pertencimento das pessoas ao lugar. Uma entrevistada confessou que: 

Gosto. Porque a gente aqui só trabalha de artesã e se a gente não trabalha, 
não arranja nada e por isso tem que trabalhar de artesã. (S. dos S. artesã, 20 
anos) 

Apesar do trabalho exaustivo, todos gostam de desenvolvê-lo, pois é algo do 

cotidiano da vida dos moradores do povoado. Com disse uma entrevistada: 

 Gosto de artesanato, pois é um trabalho que já nasci vendo, fui crescendo e aprendendo. Até hoje eu faço. 
(IN) 

A tarefa diária de trançar uma peça faz com que os artesãos se sintam úteis e 

satisfeitos. Eles deixam de lado as angústias e provações que surgem na vida:   

Passa o tempo, se distrai [...] como tem colegas lá no grupo que dizem assim: 
às vezes ela tem problema de saúde e depois que começou a participar assim 
do grupo ela disse que parece que esqueceu aquilo tudo, foi passando, não 
voltou mais [...] com a carreira pro hospital. É uma hora de divertimento, de 
passar nossos problemas de uma pra outras e aquilo vai modificando nossas 
vidas [...] não só a minha mas de todas lá.( M. D. dos S., artesã e professora 
aposentada, 56 anos)   
 

Além de ser o trabalho da maioria das mulheres, a atividade artesanal é 

considerada por muitas uma ocupação que distrai e atenua a falta de dinamismo em Alagamar.  
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Os artesãos que já são aposentados vêem o artesanato como uma saída para combater o 

desânimo que as assola, pois a falta de entretenimento e ocupação no povoado, é notável e 

vista por eles de maneira preocupante.       

Em relação à produção do artesanato, foi observado que ela tem uma divisão de 

trabalho, o qual é realizado por mulheres, homens e crianças. No momento de buscar a palha 

do ouricurizeiro no mato todos vão, principalmente homens e mulheres; logo em seguida, são 

as mulheres e crianças as responsáveis para colocar a palha para secar, assim como para ripar 

e fazer as peças:  

 Às vezes eu vou com meu marido e com os filhos de companhia pra não ir 
sozinha. Vou com minha mãe, às vezes, quando vai muita mulher junta 
tudinho e vai pegar. (C.S. de J., artesã, 25 anos) 

Alguns homens ajudam suas esposas em certas etapas da produção do artesanato, 

como por exemplo, na hora de costurar os chapéus. Mas essa ajuda ocorre, normalmente, à 

noite ou em finais de semana, quando eles estão nas suas residências desocupados. Entretanto, 

isso não quer dizer que eles destinam a maior parte do tempo para isso ou que não tenham 

preconceito de afirmar que praticam este ofício. Constatou-se que alguns ficaram com receio 

de assumir e também de fazer artesanato na presença de estranhos. De acordo com um artesão, 

que ajuda a esposa à fazer o artesanato: 

Tendo tempo, eu gosto! Não tendo, não! Já tenho ocupação, não dá tempo 
pra eu ajudar a ela o tempo todo com artesanato. (R. dos S., agricultor e 
artesão, 40 anos) 

Na opinião dos homens em relação ao seu papel no fazer artesanal típico do 

Alagamar, é apenas de ajudar a cônjuge, quando estão de folga de suas tarefas diárias.  

(Figura 011) 
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    Figura 011: Marido e Mulher fazendo artesanatos juntos. 
    Autora: GONZAGA, T. A.P., Pesquisa de Campo, agosto 2008. 

 

A despeito disso, o fazer artesanal não deixa de proporcionar aos membros de 

uma família ou amigos uma relação maior de proximidade, o que ajuda a fortalecer os laços 

de união entre os moradores do povoado.  

E por ser esse o meio de vida tradicional, já está incorporado à cultura e ao 

cotidiano dos moradores do Povoado. Registramos em artigo anterior 

(GONZAGA ,2007:214):  

O mais interessante na visita a este lugar é que palhas estão espalhadas na 
frente das casas, para serem utilizadas na produção artesanal. Muitas 
mulheres estão nas suas casas fazendo tranças de palha. As pessoas circulam 
no povoado levando de uma casa para outra tranças de palha e a palha para 
secar.  

Este é um aspecto característica que desperta curiosidade para os que não 

conhecem Alagamar e foi um dos aspectos que instigou as primeiras indagações desta 

dissertação: Por que tantas palhas espalhadas no povoado? Qual é o grau de importância do 

artesanato para o povoado e para a vida dos seus moradores? Como surgiu esta profissão? 

Que significado esta arte tem para a cultura do lugar? Elas surgiram durante os primeiros 

contatos com o território investigado. 

Para responder tais questões, foi preciso conviver com as pessoas do lugar para 

compreender como esta prática cultural tem importância no modo de vida existente em 

Alagamar. Diante disso, a integração com os moradores foi essencial para a descoberta do 
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valor e potencial do artesanato para a comunidade, tanto em relação à convivência interna 

quanto aos relacionamentos com os de “fora”.  

Isso nos fez pensar em Alagamar, como lugar, em tempos de globalização. Diante 

da aceleração e disseminação das coisas pelos sistemas técnicos de informação, que tem um 

papel relevante ao longo do tempo, vários lugares podem convergir ao mesmo tempo,  

garantindo a simultaneidade das ações. (SANTOS, 2000). Por isso, provoca tantas mudanças 

na ordenação dos territórios e no modo de vida das populações, devido à rapidez dos 

acontecimentos, favorecidos pela fluidez de um grande número de informações, o que implica 

a aceleração do processo histórico, típico do período atual.  

Mesmo diante da intensa influência do sistema global, que manipula e impõe em 

diversas partes do planeta estilos de vida próprios de países desenvolvidos, como os dos 

Estados Unidos e Inglaterra, existem lugares que não absorvem de forma absoluta tais 

modelos de organização social.   

No caso das artesãs do Alagamar, elas cuidam das tarefas domésticas e passam o 

restante do dia trançando as palhas do ouricurizeiro. Fazem isto em casa, na casa das vizinhas, 

dos parentes, na calçada, na sede da associação de moradores, em reuniões da comunidade, 

em vários locais e momentos, lá estão elas fazendo suas tranças. Até meninas de cinco anos 

ajudam a mãe no artesanato, enquanto brincam e conversam com os colegas. 

Esses aspectos fazem com que Alagamar apresente singularidade como território 

que tem relações sociais baseadas na família, as quais sobrevivem de um trabalho considerado 

por muitos como rústico e antigo. No entanto, o cotidiano do povoado apresenta algumas 

mudanças no seu ritmo, por exemplo, hoje as mulheres e crianças passam muito tempo 

assistindo tv, até porque os moradores têm antenas parabólicas e DVD. Isto modificou a 

rotina dos artesãos e isso é constatado porque eles estão destinando menos tempo às 

atividades artesanais.   

Contudo, o fazer artesanal da comunidade foi modificado, pois foi percebido por 

uma parcela dos artesãos que era preciso mudar e aceitar algumas exigências impostas pelos 

compradores dos seus produtos. Ou seja, acompanhar as tendências do mercado global é 

preciso, atualmente. Foi necessário um pouco mais de tempo, para que os artesãos pudessem 

se adequar aos requisitos do setor artesanal brasileiro e mundial. Concomitantemente, houve a 

necessidade de manterem-se bem informadas a respeito da expansão da atividade, do seu 

escoamento local, regional e nacional, da organização dos produtores e saber quais mercados 

são os maiores e mais rentáveis para se investir.   
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É necessário destacar que a situação mencionada acima está relacionada à 

globalização, fenômeno que pretende conduzir a integração das economias e sociedades do 

mundo e difusão das informações, e que aumentou a circulação de dados, de pessoas e do 

saber utilizando os sistemas técnicos, tão difundidos hoje.  

Por este motivo, conforme já dissemos na apresentação, buscou-se, nesta pesquisa, 

discutir o sentido do lugar, Alagamar, com o sentido global dos lugares, dando relevância à 

compressão tempo-espaço, expressão criada por Harvey (1993).  Isto, porque cada vez mais 

lugares como Alagamar estão suscetíveis a modificações no modo de vida que os 

caracterizam, como também à difusão de seus conteúdos culturais a outras sociedades e 

regiões. Neste caso, o conteúdo é o artesanato, um dos elementos culturais mais relevantes na 

construção e produção do lugar investigado.        

Neste contexto, Massey (2000:177) menciona no seu artigo, intitulado “Um 

Sentido Global do Lugar”, o fenômeno da “compressão do tempo-espaço”, como já nos 

referirmos há pouco, o qual fez surgir a crescente incerteza sobre os “lugares” e as relações 

das pessoas com ele. A autora faz o seguinte questionamento: “Diante da fragmentação dos 

espaços é possível, realmente, considerar os lugares como locais com suas respectivas 

particularidades?”  

Tomando como exemplo o tema da presente pesquisa para responder à indagação 

de Massey (2000), consideramos que os lugares têm suas especificidades. Contudo, cada um 

mantém, no seu interior, relações próprias que são reproduzidas constantemente e que 

refletem também a influência de conexões que fazem com o mundo. No caso do Alagamar, as 

relações sociais, são baseadas no trabalho artesanal e ultrapassaram as fronteiras do povoado e 

absorveram experiências e conhecimentos construídos em escalas maiores. Esse tema 

retomaremos oportunamente no quarto capítulo.  

Quando os artesãos fizeram os primeiros contatos com as instituições que 

auxiliam o setor artesanal em Sergipe conheceram novas técnicas e formas de trabalho e 

surgiram as primeiras idéias de organização em grupo. Este foi criado e chamado “Raízes da 

Terra”, a partir das ações do SEBRAE/SE, o qual deu assistência também na formação de 

outros grupos de artesãos em diversos municípios de Sergipe, como Neopólis, Japaratuba, 

Pacatuba, entre outros.            

Devido ao contato e à interação que os artesãos tiveram com outros grupos e 

instituições, pode-se dizer que novos aspectos acabaram sendo incorporados à produção 

artesanal, assim como à história do lugar, mesmo sem os moradores perceberem. O fato de 

ocorrer esta aceitação nos permitiu afirmar que o local em estudo tem um caráter progressista. 
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Não está “fechado” para receber e aceitar, parcialmente, elementos que são próprios de 

diferentes lugares que podem ser enquadrados na organização social e na estruturação dos 

seus meios de vida. Segundo Massey (2000:185) 

Um sentido do lugar, um entendimento de “seu caráter”, só pode ser 
construído por meio da ligação desse lugar com outros lugares. Um sentido 
progressista do lugar reconheceria isso, sem se sentir ameaçado.   

   Este é um aspecto positivo da comunidade do Alagamar, especialmente dos 

artesãos. Aqueles que consideram importante fazer alianças com outros grupos que estão 

envolvidos na promoção do artesanato em Sergipe e que buscam instigar a cooperação e a 

vocação local de pequenas comunidades. No caso, aqueles que apresentam como principais 

meios de vida as atividades artesanais. Mas isso, por sua vez ocorre, concomitantemente, com 

a valorização dos costumes e tradições da terra, que descrevem e modelam o cotidiano do 

lugar, neste estudo, o Alagamar. 

Cândido (2001), em seu livro “Os parceiros do Rio Bonito”, ilumina as discussões 

a respeito de meios de vida tradicionais e se baseia nos caipiras paulistas. Busca mostrar quem 

são, como se ligam à vida social e como refletem as formas de organização social e de ajuste 

ao meio. Segundo ele, a necessidade de todo grupo social tem um duplo caráter: natural e 

social. O primeiro corresponde aos impulsos orgânicos, os quais são atendidos pelas 

iniciativas humanas que se complicam e que apenas são configuradas pelos grupos. Daí, com 

esta complicação, o caráter natural se torna caráter social, ou seja, produto da sociedade.            

Convém esclarecer que Cândido (2001) tenta reforçar o argumento de que o meio 

é reflexo das ações do homem na dimensão do tempo. De fato, esta concepção está correta e 

isto pode ser explícito nesta pesquisa, quando evidenciamos as mudanças que ocorreram no 

fazer artesanal e na vida dos artesãos no decorrer do tempo.  

  O mesmo autor ainda discute o que está acontecendo com comunidades 

tradicionais e a intensa influência que estão propensos a receber dos ritmos de vida existentes 

nas cidades. Ele afirma que: 

A situação presente se caracteriza, pois, pelo desligamento relativo em face 
do meio natural imediato, a aceleração do ritmo de trabalho, a maior 
dependência em relação aos centros urbanos. Este estado de coisas não 
poderia deixar de repercutir na esfera da cultura, onde podemos notar 
reelaboração de técnicas, práticas e conceitos. (CÂNDIDO, 2001:225) 

 
Isso está ocorrendo atualmente com os chamados “caipiras”, “tabaréus”, “jecas”, 

“matutos”, “roceiros”, “sertanejos”, indivíduos que residem no interior, nas chamadas roças, e 

que vivem de forma considerada atrasada e rústica. As mudanças que ocorrem com o modo de 
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vida dessa gente mostram como novas necessidades foram criadas, conforme a incorporação 

de novos hábitos, estes de caráter urbano.  Aliás, o momento atual que a comunidade estudada 

está vivendo, ele representa bem o argumento mencionado pelo autor citado anteriormente. 

Existe, é certo, a dependência de seus moradores, de novos serviços e produtos, que são 

oferecidos nas sedes das cidades dos municípios de Sergipe. Tudo isto provocou a alteração 

e/ou substituição de alguns costumes e hábitos que caracterizavam o cotidiano do lugar.          

Alguns aspectos do modo de vida da comunidade Alagamar, implicou uma nova 

configuração da cultura do território. Um exemplo concreto talvez esclareça melhor: o do 

artesanato, que antigamente era vendido apenas em feiras do interior de alguns municípios. 

Era produzido utilizando-se técnicas da terra, sem ornamentos. As peças desenvolvidas eram 

apenas duas, chapéus e bolsas simples. A imposição do mercado a este tipo de trabalho 

atingiu esta prática e talvez sirva para explicar a opção e transformação das preferências dos 

artesãos em relação ao tipo de artesanato escolhido para ser feito.  

Diante destas manifestações de mudanças que os artesãos apresentaram, vieram 

outras. Foi priorizado por eles aprender formas novas de confeccionar modelos mais atuais e 

modernos de artesanato. Verifica-se que isto não foi de maneira unânime, pois a maioria dos 

artesãos continua desenvolvendo apenas dois tipos de peças artesanais. Os que continuam 

assim justificam que não vale apena perder tempo com essas coisas de palha trabalhosa, 

porque demora muito tempo para se receber dinheiro. Assim, temos de um lado, os artesãos 

que continuam seguindo à risca o estilo tradicional de produzir o artesanato, e do outro lado, 

os que deram crédito e concordaram em utilizar técnicas, até então desconhecidas, de fabricar 

artesanato. Em suma, mudanças ocorreram no fabrico do artesanato em Alagamar, mas não a 

ponto de envolver todos os sujeitos e modificar, significadamente, o modo de vida peculiar 

deste território.    

 

    

2.2 A cultura como elemento constitutivo da identidade cultural e a formação do 
lugar  

 

 

Na comunidade em estudo, no Alagamar, a cultura existente no local é singular, 

caracteriza a particularidade do lugar e rege a reprodução da vida. Portanto, é esta a idéia de 

cultura considerada nesta pesquisa.  
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O valor dado às práticas culturais pelos moradores do Alagamar demonstra bem o 

significado e apreço concedido aos saberes culturais do lugar, os quais, neste caso, são 

influenciados pelos meios informacionais da contemporaneidade, principalmente, pela tv e 

rádio.   

É possível notar, no dia-a-dia dos moradores, como o fator cultural exerce 

influência nas formas de viver no povoado: a tranqüilidade do lugar, as atividades econômicas 

e sociais desenvolvidas, o jeito singelo de ser e de se relacionarem entre si, assim como na 

notória receptividade com os de fora. Estes aspectos foram herdados dos moradores mais 

antigos e são imprescindíveis na reprodução do lugar.   

Em relação às diversas formas de interagir com a natureza, entende-se que elas se 

diferenciam de um lugar para outro, e as relações que são estabelecidas por um povo em um 

espaço é o que vai traduzir o grau de significado que é dado para um determinado lugar. Neste 

caso, pode-se frisar que a vinculação entre a comunidade do Alagamar com seu espaço de 

vida e com a natureza é resultante da cultura do lugar. Os moradores apresentam grande 

apego pelo lugar que se traduz no cotidiano e nas relações territorializantes e esta topofilia, 

nas palavras do Tuan (1983), será oportunamente demonstrada. 

 Para entender e decifrar a realidade da área de estudo mencionada é preciso fazer 

referência à cultura local, pois ela vai ser fundamental para se compreender os usos do 

território, fundamentados nas ações, hábitos e costumes dos moradores do povoado, assim 

como o modo de vida dos indivíduos.    

De acordo com Bonnemaison (2002:86), para os geógrafos, a cultura é rica em 

significados, pois é um tipo de resposta para o plano ideológico e espiritual. Responde, 

também, os problemas do existir coletivamente num ambiente natural, num espaço e numa 

conjuntura histórica e econômica colocada em causa a cada geração. Desta forma, a cultura 

pode explicar o real, mas é importante saber o que ela oculta; ela é herança da sociedade.  

É a partir da nossa carga cultural, adquirida historicamente, que conseguimos 

sobreviver e entender o lugar que vivemos, mesmo que muitas vezes haja uma confrontação 

de nossas idéias sobre o valor da cultura na dinâmica da nossa vida. Assim, ao fazermos a 

análise da população local da comunidade do Alagamar, levanta-se a hipótese que a cultura 

pode ser um elemento fundamental para entender a construção do lugar e as atuais formas da 

população se relacionar, viver e sentir o ambiente. 

Diegues (1994) afirma que as culturas tradicionais são absorvidas de maneiras 

diferentes pela sociedade dominante e podem sofrer mudanças em suas essências. Com o 

capitalismo e a intensa valorização que a sociedade de massa apresenta por certas maneiras de 
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viver, a uniformização da cultura é algo que se expande atualmente. Entretanto, isto não quer 

dizer que comunidades que apresentam culturais tradicionais venham a desaparecer.  

No caso da comunidade do Alagamar, já o dissemos, o peso do capitalismo é 

percebido nas relações sociais e comerciais que permeiam a produção artesanal do povoado. 

Isto, convém destacar, compromete, parcialmente, a tradição do fazer artesanal e o modo de 

vida peculiar da comunidade.    

Cabe salientar, também, como cada comunidade local se relaciona com o global e 

qual o significado dessa relação para cada sujeito social. Por essa razão, privilegiou-se, entre 

os objetivos deste estudo, analisar quais foram os aspectos da vida cotidiana que foram 

alterados no povoado. Assim, os aspectos referentes à globalização e mundialização que mais 

provocam mudanças no modo de vida de comunidades tradicionais serão considerados nesse 

estudo.   

No processo de produção de muitos produtos artesanais, novas técnicas e 

materiais são utilizados, frutos do processo da globalização. Esta novidade na produção pode 

influenciar, ou não, o valor do artesanato, tanto para o artesão como para seus compradores. O 

fato é que muitas comunidades locais, até aquelas mais isoladas, identificam-se com esta 

prática cultural, a qual é uma atividade de sustentação ou complemento econômico e marca da 

identidade cultural de muitos povos.      

De um modo geral, pode-se afirmar que a cultura da comunidade do Alagamar é 

que define a identidade dos seus moradores, bem como a identificação sociocultural e 

histórica com o local. Esta questão permite mencionar que a identidade é um elemento da 

cultura e manifesta-se de várias maneiras, como: local, regional, territorial, nacional, cultural, 

entre outras.  

No caso da comunidade do Alagamar, constituiu-se uma identidade local. Esta 

relaciona-se com o apego ao lugar de vivência e aos elementos sociais e culturais que a 

constitui. Segundo um dos entrevistados:  

 Não saio da comunidade! Já me acostumei muito aqui com minha esposa, o 
povo mesmo gosta de mim e eu gosto do povo. (G. dos S., 31 anos autônomo 
e artesão)  

Por isto, nota-se uma identidade local e como é complexo apontar como uma 

identidade se constitui, pois são muitas as características que contribuem para a sua formação, 

e não só os aspectos mencionadas acima.  

Diante desta questão, é relevante enfatizar nesta pesquisa, diferentes aspectos das 

identidades e também suas variadas concepções. Isso se justifica em função da necessidade de 
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compreender melhor quais são os elementos culturais do lugar, Alagamar, que constituem a 

identidade cultural dos seus moradores. Sobre identidade cultural de um povo é necessário 

destacar que esta não é rígida, ela é construída e modificada em um constante processo de 

transformação.  

Castells (1999) destaca que, na construção da identidade, é preciso levar em 

consideração a matéria-prima derivada da história, da geografia, da biologia, das instituições 

produtivas e reprodutivas, a memória coletiva, as fantasias pessoais, os aparatos de poder e as 

revelações de cunho religioso. Todos esses elementos são construídos e organizados pela 

sociedade, a qual concede significado de acordo com o enraizamento da estrutura social e 

cultural de uma época e pela visão do tempo/espaço de cada população.  

Cada sociedade, pelos aspectos culturais e pela forma de cada grupo viver o seu 

cotidiano delineia a formação de identidades. Mas, para estas serem consistentes, os próprios 

indivíduos devem atribuir valor à sua carga cultural adquirida historicamente. No caso da 

comunidade do Alagamar, já foi dito, o artesanato é o elemento da cultura que constitui a 

identidade como o lugar de vida. Nas palavras de um dos entrevistados: 

Gosto do artesanato! Desde criança a gente faz. Não tô fazendo agora porque 
não tenho tempo. A gente pode fazer o que for, mas nunca esquece de fazer 
o artesanato. (E. da S. S., 29 anos, merendeira e artesã) 

No caso do Alagamar, é necessário ressaltar a importância que os seus moradores 

atribuem à cultura local, a qual é um instrumento que fortalece e consolida a identidade da 

respectiva comunidade.   

Em relação às identidades brasileiras, estas são constituídas pela pluralidade de 

origens sociais e étnicas, característica da formação histórica do país e de sua dinâmica 

sociocultural. Tais questões contribuem na pluralidade de identidades da população brasileira. 

Os indivíduos de cada parte do país têm crenças, hábitos, linguagens e costumes próprios que 

fazem com que cada um seja diferente do outro. Essas diferenças ajudam na identificação de 

grupos sociais, nas suas experiências, e no conhecimento do significado do seu lugar de vida. 

Em Sergipe, observa-se que um fator da diversidade cultural deve-se à história da migração de 

pessoas de outros estados e países que apresentam cargas culturais diferentes da cultura local 

do estado.  

Para Bauman (2005:17), o “pertencimento” e a “identidade” não são garantidos 

para toda a vida e, são negociáveis e revogáveis. As decisões tomadas, os caminhos 

percorridos, a maneira de agir e a determinação de se manter firme a tudo isso, são fatores 

imprescindíveis tanto para o “pertencimento” quanto para a “identidade” dos indivíduos. 
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Ainda de consenso com esta análise, Haesbaert (1999) destaca que as identidades 

são constituídas pela busca de reconhecimento, ou seja, existe uma busca do ser social pelo 

seu reconhecimento, de forma significativa perante o outro. Desta forma, pode-se aplicar a 

idéia de alteridade, ou seja, um ser precisa se sentir único entre os outros e não passar 

despercebido.  

Por isso, é importante dizer que as identidades das pessoas podem mudar ou novas 

identidades podem ser constituídas. A relação do pertencimento com a identidade vai variar 

de pessoa para pessoa, pois neste contexto, deve-se considerar o momento da vida dos 

indivíduos, suas perspectivas pessoais e atitudes relacionadas à produção do seu lugar de 

moradia.  

Na perspectiva da globalização, é importante frisar que as identidades locais ou 

particulares são consideradas como formas de persistência e resistência. Elas são diferentes, 

pois os indivíduos que as têm valorizam intensamente os elementos culturais, sociais, 

políticos e ambientais que permeiam o seu modo de vida ; Isto ocorre porque existe a procura 

por referenciais culturais, por indivíduos com a intenção de construir, em parte, identidade, 

desde que o reconhecimento de elementos culturais o inclua ou diferencie-no de determinados 

grupos sociais. 

As comunidades são identificadas a partir de elementos culturais que as 

distinguem umas das outras. Esses elementos se tornam uma forma de resistência, até porque 

a influência da globalização, em seus diferentes aspectos, é intensa e perversa, e o seu poder 

consegue formar novas identidades e transformar as antigas. A comunidade em estudo, 

Alagamar, possui como elementos culturais saberes, hábitos, costumes e tradições que 

expressam o modo de vida da população, conforme já foi dito. A questão a ser discutida neste 

trabalho é se esses elementos constituem uma resistência ao sistema global. 

Cara (1994) considera que estudar a questão da identidade na geografia só adquire 

valor se for considerado o conceito de territorialidade e também as relações espaço-sociedade. 

Cara diz que a identidade está relacionada ao pertencimento a um lugar, onde símbolos e 

imagens o materializariam, atribuindo, assim, um valor ao lugar quando incorporados a 

processos endógenos. 

Assim, esse autor considera que a identidade somente é constituída, quando um 

grupo consegue estabelecer suas relações sociais no espaço. E o que dá significado a uma 

parte do espaço, ao lugar, são as práticas e elementos culturais valorizados pelas pessoas que 

se identificam com seus lugares de vida e criam as condições de interação externa, com outras 

pessoas e instituições.  
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Por fim, o intuito de apresentar algumas considerações a respeito da concepção de 

cultura e identidade nesta subseção é proposital. A intenção é mostrar quais são os aspectos 

que devem ser considerados, no momento de denominar as identidades culturais de uma 

sociedade e, respectivamente, as características esta sociedade deve apresentar. 

 
 

2.3 Identidade territorial da comunidade do Alagamar: a apropriação simbólica 
do território  

 

 

Ao falar da reprodução dos modos de vida existentes no povoado Alagamar, é 

imprescindível destacar a relação que seus moradores tem com o território. As experiências e 

significados adquiridos no cotidiano explicam o sentimento de identidade territorial 

constituído pelos moradores, em relação à área pesquisada. O elo afetivo estabelecido entre a 

comunidade e o ambiente físico e social representa a questão de sentir-se como parte do lugar 

e vice-versa. 

A comunidade, ao longo da história, desenvolveu relações sociais com o seu 

território e este incorporou, tanto valor material como cultural, ou seja, ao mesmo tempo em 

que é utilizado como recurso, é um símbolo que representa a “gente” do local, assim como os 

seus costumes, tradições e hábitos típicos do lugar.  

Quando indagados sobre a possibilidade de deixarem o povoado e irem para outra 

localidade, os entrevistados deixaram evidente o apego pela terra natal e por seus familiares 

que nela residem. Neste sentido, a afetividade transferida ao território pelos membros da 

comunidade é notada e reflete a relevante ligação que estabeleceram com o lugar.   

Eu gosto daqui! Aqui está minha família! Só se fosse um caso de 
necessidade mesmo pra sair. Aqui é o lugar que me criei e está minha família. 
Outro lugar pode ser bom, mas não é o tanto de poder tá perto da família da 
gente. (A. dos S., artesã e universitária, 22 anos)   

A satisfação de viver em um local que representa diferentes conteúdos sejam eles 

materiais, imateriais ou simbólicos, faz com que uma parte da comunidade do Alagamar o 

veja como um território repleto de significados e, a outra parte sem nenhum tipo de apego 

pelo povoado. A vinculação com o lugar de origem, por exemplo, tem um significado 

relevante na vida dos membros do povoado, pois é nele que a estrutura familiar foi constituída 

e, conseqüentemente, os laços de sangue foram fortalecidos. Os motivos apresentados, por 

alguns moradores para não deixarem o lugar em que vivem, foram os seguintes: 
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“Tenho minha mãezinha já velhinha! Gosto de morar aqui, pois é tranqüilo. 
(IN) 

Eu não me acostumo! Eu nasci e me criei aqui, pra sair é ruim. Uma é que 
meus pais não vão sair mesmo, e pra sair e deixar eles, eu não vou!. (E. dos 
Santos, artesã e aposentada, 67 anos) 

Gosto daqui! Eu só saía daqui se fosse com a minha mãe, mas ela não vai. (C. 
M. dos S., artesã e aposentada, 50 anos) 

Porque eu nasci e me criei aqui, eu tenho meu pai e minha mãe e não saio. 
(A. M. dos S., artesã, 53 anos)  

Gosto daqui! Eu amo! È meu lugar. (A. M. dos S., artesã, 53 anos) 

A identificação da comunidade com a família é intensa. No entanto, é importante 

lembrar que isto só ocorre porque as relações sociais estabelecidas no povoado, ao longo do 

tempo, geraram as condições necessárias para promover o valor do lugar e, respectivamente, 

das pessoas onde nele desenvolvem a vida.    

Outros fatores também são relevantes para a comunidade no que se refere à 

identificação com o território de vivência: os meios necessários para sobreviverem, como para 

se relacionarem socialmente.      

O lugar se afirma como território, pois é nele que ocorre a apropriação cultural, 

simbólica e histórica. Logo, isto explica os motivos que levam a comunidade do povoado a 

reconhecer que tem o direito de usufruir de tudo o que o lugar pode oferecer.  

É importante ratificar que Alagamar tem como principais atividades econômicas a 

agricultura e a produção artesanal, que são praticadas desde o início da  constituição do 

povoado. Por isto, pode-se afirmar que a ligação da comunidade com a terra é parte da 

apropriação histórica, cultural e simbólica.. É nela que se planta e se colhe para conseguir os 

alimentos necessários para a subsistência das famílias. Dela, também, se obtém a matéria-

prima necessária para a produção do artesanato, que são as palhas dos ouricurizeiros.    

A retirada da palha é feita em alguns pontos do povoado, como no assentamento 

“São Sebastião” dos Sem Terra, nos lotes da COOJARDIM, ou como dizem alguns 

moradores, por aí pelo mato. Nas redondezas do povoado, os ouricurizeiros também são 

procurados, como atestam alguns entrevistados, a respeito do lugar de onde retiram a palha: 

Nós tira do assentamento dos sem terra. (M. I. dos S., artesã, 30 anos) 

Dos mato!E no lote do meu pai. (A. dos S., estudante e artesã, 22 anos)  

A gente vai pro mato e tira a palha do aricuri. (G. dos S., agricultor e artesão, 
30 anos)  

Da roça do papai, lá tem muito curizeiro!.(M. J. dos S., artesã, 30 anos) 

Daqui mesmo dessa região, dessa redondeza. (C. M. dos S., artesã e 
aposentada, 50 anos)   
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De acordo com estes depoimentos, nota-se que é no próprio ambiente natural do 

território, que a matéria-prima para o artesanato é encontrada. Isto faz com que os moradores 

identifiquem-se com esta palmácea que é tão importante e repleta de significados para a 

reprodução das suas vidas. Por isso, os moradores que construíram a vida no território de 

Alagamar estabeleceram relações de apego ao lugar, principalmente por realizarem algum 

tipo de trabalho. Este trabalho é o fazer artesanal, considerado o ápice no desenvolvimento 

das relações sociais, assim como na reprodução do espaço e que fez florescer o sentimento de 

pertencimento dos moradores ao lugar. Sentimento que é cultivado no cotidiano e permanece 

no íntimo de cada membro do povoado, até nos que já não fazem mais artesanato. 

Quanto à identidade territorial, Haesbaert (2007) entende que ela só se efetiva 

quando um referente espacial se torna elemento central para a identificação e ação política de 

um grupo. Espaços e tempos, geografias e histórias são imprescindíveis para moldar uma 

identidade, a qual grupos humanos de um determinado território se reconhecem, de alguma 

forma, como participantes de um espaço e de uma sociedade comum.  

Se levarmos em conta a identidade local e a identidade territorial no estudo 

proposto, pode-se afirmar que a identidade territorial dos habitantes se destaca no cenário de 

pesquisa, porque a comunidade do povoado revela um sentimento de pertencimento com o 

lugar, conforme já foi explicitado. 

 O fato é que as relações sociais desenvolvidas no Alagamar foram construídas, 

principalmente, com a produção do artesanato. Este faz com que o lugar tenha uma 

importância singular na vida dos moradores do povoado. Ele, muito mais que um produto, 

representa uma lembrança de um tempo passado querido e o presente, fruto desse processo.  

Referindo-se a este assunto, um entrevistado relata: 

Gosto de fazer artesanato! Adoro! Porque enquanto estou parado, fico 
lembrando aquele tempo de criança que eu gostava de fazer [...] é tanto que o 
pessoal fica riscando a palha do dicuri [...] já vem dos meus pais, lá na frente. 
(G. dos S., agricultor e artesão, 31 anos) 

Outros entrevistados completam dizendo: 

Gosto de artesanato! É um trabalho que já nasci vendo, fui crescendo e 
aprendendo, até hoje eu faço. (A. dos S., estudante e artesã, 22 anos) 

Gosto! Porque é o trabalho que aqui todo mundo sabe. Aí não tem de que 
não gostar. (T. B. dos S., estudante e artesã, 15 anos) 

Entretanto, alguns moradores fazem artesanato, porque não tem outro tipo de 

trabalho no povoado. Estas questões surgiram nas conversas e não poderiam deixar de serem 

analisadas: 
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Eu faço, mas não sou muito chegada! Porque é um trabalho que a gente faz, 
mas nunca veio nada. Só faço porque sou pobre, porque preciso!. (I.N)   

Faço porque preciso! Não tem outro jeito de conseguir trabalho. (M. I. dos S., 
artesã, 30 anos) 

No entanto, a oposição à atividade artesanal que foi verificada é irrelevante. Não 

compromete, de forma geral, à afirmação de que existe uma identificação da comunidade do 

povoado com o território em que vivem, pois o significado dos laços que cada um tem pelo 

lugar é marcado pela pluralidade de percepções. Sendo assim, as relações sociais do Alagamar 

são engendradas, em grande parte, pelo fazer artesanal próprio do lugar.  

Segundo Almeida (2003), o território só tem significado para aqueles que 

possuem uma identidade territorial com ele, ele é o resultado de uma apropriação simbólico-

expressiva do espaço, sendo portador de significados e relações simbólicas. Neste sentido, a 

identidade territorial expressa o valor e o poder simbólico do território para as sociedades, e 

as relações sociais construídas entre os indivíduos no seu interior revelam o grau de 

vinculação que tem como o mesmo.  

Neste estudo, os elementos e características do modo de vida possibilitaram 

compreender a relação existente entre os membros do povoado e o território. Não é apenas o 

fazer artesanal que define a identidade dos moradores, mas as características que permeiam o 

modo de vida também devem ser contempladas, no momento de dizer o que configura tal 

identidade. Os diversos usos que fazem da terra, os rituais e costumes que realizam 

diariamente, as festas, o conhecimento e a utilização de espécies de plantas da região ajudam 

a moldar o modo de vida. Estes aspectos são fundamentais para a concepção do lugar e o 

enraizamento dos moradores no território, o qual representa a essência existencial dos 

moradores do povoado, aqui investigado.  

Para finalizar, o lugar é compreendido como local da reprodução da vida 

permeado pela prática artesanal e, diferencia do território que é espaço repleto de simbolismo 

por ser o lugar de vivência da comunidade do povoado. Repetimos, que tanto o lugar quanto o 

território são categorias socioespaciais e, foram selecionadas para discutir o artesanato no 

Alagamar. As relações sociais existentes no cotidiano dos artesãos, derivam do fazer o 

artesanato e ele é um elemento que territorializa os moradores no povoado. 
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Capítulo III- A Formação Sócioespacial do Povoado Alagamar 
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Neste capítulo, destacaremos como ocorreu a formação socioespacial do povoado 

Alagamar, bem como a relevância que os primeiros moradores do local tiveram para o atual 

modo de vida da comunidade. Apresentaremos os principais meios de vida, enfatizando a 

produção artesanal e o capital social. Este só existe entre os membros do lugar porque o 

trabalho artesanal é feito em grupo, prevalecendo redes sociais que são constituídas por 

cooperação e ajuda mútua. Será discutida, também, a questão conceitual do termo artesanato e, 

de maneira sucinta, a situação do artesanato nas dimensões nacional e local.        

 

 

3.1 A memória e a produção de um lugar   

 

 

Ao se investigar como ocorreu o processo de formação territorial da comunidade 

Alagamar, alguns relatos dizem que foi resultante da posse de terras por remanescentes de 

quilombolas. No entanto, isto não foi provado legalmente até o momento em instâncias 

jurídicas. Tampouco, foi possível comprovar esta hipótese com as fontes primárias, e não há 

registros que possam ser utilizados para fornecer qualquer tipo de conhecimento sobre a 

ocupação e reprodução do lugar estudado.  

Nesta etapa da pesquisa, com os artesãos não foram obtidas as respostas 

necessárias para se compreender, exatamente, como surgiu o lugar Alagamar. Isto nos levou a 

buscar os moradores mais antigos, e com eles entender a história do povoado. No momento de 

relatar as histórias do seu lugar de vida, esses moradores mostraram clareza nas respostas e 

uma boa memória dos fatos passados, de como surgiu a comunidade, bem como o seu 

significado para aqueles que ali conduziram a vida.  

Os aspectos sociais, econômicos e culturais que se transformaram ao longo dos 

anos estão presentes no espaço do povoado e são considerados pelos moradores no momento 

de responder as questões que norteiam este estudo. Logo, são aspectos que contribuem na 

explicação de como o lugar foi concebido e como é constantemente reproduzido.  

Neste sentido, conforme a ciência geográfica nos permite entender, as formações e 

as transformações das sociedades ocorreram com seus conteúdos sociais, culturais e 

econômicos presentes no espaço. De acordo com Santos (2002:63), o espaço é: 
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Formado por um conjunto indissociável, solidário e também contraditório, 
de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, 
mas como o quadro único no qual a história se dá.  

 
Diante desta concepção adotada por Santos (2002), deve-se considerar de forma 

conjunta as ações e os objetos presentes no espaço de Alagamar como o meio de produzir e 

vender o artesanato. É preciso observar que, no decorrer do tempo, os sistemas que são 

mencionados acima sofrem mudanças, as quais são fruto da globalização e, consequentemente, 

do meio técnico-científico informacional. No capítulo quatro já referimos como em Alagamar 

os sistemas de objetos e sistemas de ações transformaram pelo artesanato a palha do  ouricuri 

em objetos que possibilitam aos moradores uma fonte de sobrevivência. Pode-se afirmar que a 

natureza apropriada assegura a reprodução da vida ainda, em Alagamar.   

Isso está de acordo com o que já foi anteriormente mencionado, que o espaço é 

percebido pelos moradores como um lugar simbólico, com o qual se identificam e vivem. De 

acordo com Corrêa (1997: 294), “o espaço traduz os sinais de subsistência, de proteção, de 

sobrevivência, mas também as aspirações, crenças e o mais íntimo de sua cultura”.  

Suertegaray (2001), em seu artigo denominado “Espaço Geográfico Uno e 

Múltiplo”, refere-se a Milton Santos (1982), quando este diz que “o espaço é acumulação 

desigual de tempos". Para a autora, Santos “concebe o espaço como heranças”. Realmente, 

esta concepção é compartilhada por Santos (2002), quando trata da questão do espaço-tempo 

como categorias que devem ser abordadas de forma conjunta, no momento de explicar as 

fases da vida dos diferentes grupos humanos.  

Santos estabelece também a categoria formação socioespacial, na qual o espaço é 

a base para se entender as formações econômicas-sociais da humanidade. Assim, ao tratar da 

história da formação da comunidade Alagamar, deve-se considerar a sua formação 

socioespacial, para melhor entender os pilares que ergueram o lugar.  

A chegada dos primeiros moradores na área implicou as formas de explorar o 

território, o qual tornou-se palco de modos de vida e de trabalhos característicos dos seus 

fundadores. O nome Alagamar, de acordo com os depoimentos dos moradores, está 

relacionado ao Rio dos Amarelos, que cerca o povoado. Nos períodos chuvosos, este rio 

transbordava e alagava as ruas do local. Por esta razão, resolveram nomeá-lo como o lugar 

que é alagado pelo mar, ou seja, começaram a identificá-lo como sendo um lugar chamado “o 

Alagamar”.    

Alguns moradores que foram entrevistados a respeito do porquê do nome do 

povoado ser Alagamar se expressaram dizendo:  
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Desde quando nasci, já alcancei, já ouvia falar que era Alagamar. Já foi do 
começo do mundo. (M. A. S., aposentada e artesã, 75 anos) 

 Porque Alagamar era como uma ilha! Aconteceu isso do povo dizer 
Alagamar, e ficou por isso. Quando cheguei já achei esse nome e por esse 
nome ficou. (A. R. G. A., professora aposentada, 70 anos)  

Não sei por que botaram! Só sei que colocaram esse nome, Alagamar. E por 
isso mesmo ficou. Ai está, é antigo!. (C. dos S., aposentada e artesã, 60 anos)  

 
Outras opiniões a respeito da procedência do nome do povoado foram 

apresentadas, como afirma um dos entrevistados:  

Alagamar é um nome que a gente tem! Eu já fiz essa pesquisa junto com a 
comunidade e ela não soube responder. Mas nós temos aqui um lago em 
frente, o qual corre para o mar, ele despeja no mar através do rio São 
Francisco. Então nós temos esse lago! Temos o Rio Amarelo que desce aqui 
e sai em Ilhas das Flores e caminha para o Rio São Francisco e despeja no 
mar. Talvez seja essa a origem do nome, porque outra origem até o povo que 
mora aqui, que morreu aqui, que nasceu aqui, ele não descobriu realmente. 
Então como se diz Alagamar é um lago que corre por mar – isso eu peguei 
assim, por cima – seria um lago que corre por mar, então eu acho que a 
origem do nome Alagamar seria esse. Outro não temos. (J. P., autônomo, 54 
anos) 

 

Ratificando as considerações de Corrêa (1997), o espaço representa crenças e os 

aspectos culturais de uma determinada sociedade. Entretanto, além dos motivos que levaram o 

povoado ser chamado Alagamar, é preciso, também, buscar conhecer os pioneiros e como ele 

era estruturado no princípio. De acordo com os moradores, os fundadores do lugar 

originaram-se de municípios vizinhos como Japaratuba, Pacatuba e Ilha das Flores, assim 

como de outros mais distantes como Brejo Grande e Malhada dos Bois. A cidade de Penedo, 

sul de Alagoas, foi o único município não-sergipano citado nos relatos.    

Os pais e avós de grande parte dos entrevistados tiveram origem em tais 

municípios. Vieram para o povoado porque pretendiam viver em um novo lugar que pudesse 

oferecer melhor qualidade de vida e terra boa para plantar. O rio também foi um atrativo 

relevante, bem como a tranqüilidade e a paisagem bucólica da região.  

Meus pais vieram prá aqui, porque quiseram passar prá aqui mesmo! Acho 
que mais ou menos render o lugar, conseguir um lugar mais organizado que 
não tinha gente, só tinha algumas pessoas. A família que eu alcancei aqui era 
uma família de um Clemente, e a filha se chamava Clementina e a outra irmã 
Maria Preta. Foram rendendo essas casas aqui desse lugar, vindo o pessoal 
de fora de outro lugar e morando aqui as famílias. (M. A. S., aposentada e 
artesã, 75 anos) 

A família citada no depoimento acima, cujo patriarca tem como nome Clemente, é 

considerada a mais antiga da comunidade. Ela deslocou-se do outro lado do Rio dos Amarelos, 
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município de Japaratuba. Antes de se estabelecerem no lugar, utilizavam-no apenas para 

pescar, caçar e colher as palhas dos ouricurizeiros. Com o passar do tempo, construíram suas 

casas e, assim, foram ficando permanentemente. Logo em seguida, outras pessoas chegaram e 

apropriaram-se de algumas parcelas do território, levantando moradia. No inverno, ficavam 

repletas de lama e com cheiro desagradável da maré, como relembra a moradora:  

Alagamar era pouca gente! Era um lugar afastado que não tinha muita casa, 
era interior, mato por todo o lado, cercado de água por todo o lado [...] O 
Alagamar quase de água, era uma croa. (IN) 

  Mesmo sendo um lugar pouco explorado e com características físicas que 

podiam dificultar a sobrevivência de pessoas, o Alagamar assim mesmo era procurado. 

Indivíduos de diversas localidades continuaram estabelecendo-se.Nessa época, havia apenas 

15 casas, de acordo com os moradores antigos, que ficavam espalhadas no lugar. Era uma 

casa aqui, outra acolá.  Casas “fracas”, feitas de taipa e barro e cobertas por palhas de 

coqueiro.  

A respeito da origem das primeiras famílias que se estabeleceram em Alagamar, 

uma das entrevistas relatou:  

Do outro lado do rio, só veio eu! Minha família, minha mãe, esses outros 
eram de outro lugar. Essas pessoas assim, uns pessoal nego sabe, não era 
daqui do lugar. Como se diz, não tinha muitas pessoas branca só moreno, 
nego. Aí, foi crescendo o lugar, a família, os menino, se casando, 
aumentando as famílias, aumentando as casas de pai, de filho. Então foi isso 
que eu alcancei aqui no Alagamar. (M. A. dos S., aposentada e artesã, 80 
anos) 

De acordo com este relato, foram os negros que fizeram a comunidade progredir. 

Segundo uma das moradoras, seus pais:    

Não nasceram aqui, chegaram de fora, um lugar que chama Camurupi, 
Brejão dos negros. (C. dos S., aposentada e artesã, 60 anos)  

As características físicas e fisionômicas dos moradores do povoado, assim como 

os depoimentos aqui apresentados, são considerados relevantes nesta pesquisa, para lançar a 

hipótese da origem da comunidade ser de ex-quilombolas.    
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  Figura 012: Uma das mulheres mais velhas da Comunidade Alagamar 
 Autora: GONZAGA, T. P. de A., Pesquisa de Campo, dezembro 2008 
 

Esta hipótese dos moradores da comunidade ganha respaldo porque se relatou que, 

no início da história do povoado, vinham muitas embarcações da cidade de Penedo, em 

Alagoas, foco de muitos quilombos. Os tripulantes dessas embarcações, segundo os 

moradores, eram negros, conhecidos como “troncos”, denominação que até hoje é utilizada na 

comunidade para se referirem aos moradores mais velhos do lugar. Desse modo, foi a partir 

dos costumes, hábitos e crenças dos “troncos”, que a comunidade foi configurando-se e 

constituindo um modo de vida peculiar, refletindo a cultura e a estrutura social dos seus 

antepassados.  Hoje, esta situação ainda é percebida, mas de forma diferente, pois elementos 

que caracterizavam a comunidade do Alagamar foram modificando, enquanto outros foram 

sendo incorporados.  

Ao discutir as formações sociais no espaço, dentre elas, a história das sociedades, 

especificamente os seus modos de produção, suas técnicas e formas organizacionais, Santos 

(1979:9-10), afirma a respeito deste assunto 

Se a geografia deseja interpretar o espaço humano como fato histórico que é, 
somente a história da sociedade mundial, aliada à da sociedade local, pode 
servir como fundamento à compreensão da realidade espacial e permitir a 
sua transformação a serviço do homem. 
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Assim, entende-se que o espaço social apresenta transformações que ocorrem no 

decorrer de um tempo histórico, e reúne as características culturais, sociais, econômicas e 

políticas específicas dos povos e seus locais de vivência. Deste modo, considera-se que a 

história dos homens se perpetua no espaço, num determinado período temporal, e fica 

“marcado” por diferentes modos de vida e de trabalho. 

No processo histórico de produção do lugar Alagamar, as relações sociais 

baseadas em práticas culturais típicas deste território, praticamente conduziram os meios de 

vida dos moradores e já apresentamos no capitulo segundo. No entanto, na atual fase da 

globalização, esta situação é vista de forma contraditória por muitas pessoas, devido à lógica 

capitalista que estabelece formas de viver econômica e socialmente opostas às que 

predominavam na comunidade.  

 

 

3.2 Os meios de produção da vida  

 

 

 

As primeiras pessoas que chegaram ao chamado Alagamar buscaram cultivar 

certas variedades de alimentos, para garantir a sobrevivência. Os conhecimentos sobre a pesca 

e caça, assim como os saberes e técnicas que utilizavam para viver, no lugar onde moravam, 

foram imprescindíveis para fixarem moradia e suprir as diversas necessidades que poderiam 

surgir no novo lar.   A maneira de viver dessas pessoas refletiu na reprodução do lugar e nas 

relações sociais que condicionaram um jeito de subsistir e sobreviver peculiar. Conteúdos 

culturais, sociais e econômicos foram constituídos e transmitidos em momentos históricos 

diferentes. Neste sentido, esta seção caracteriza os meios de vida dos atuais moradores da 

comunidade Alagamar, que vão desde agricultura à atividade artesanal.  

Conforme já dito, a agricultura e a produção de artesanato são as principais 

atividades econômicas desenvolvidas no lugar, as quais privilegiam a mão-de-obra familiar. 

Essa envolve, na maioria das vezes, todos os membros da família como crianças, adolescentes 

e adultos. Porém, é preciso deixar claro que quem dirige o trabalho rural na comunidade são 

os homens, chefes de famílias, que recebem ajuda, principalmente, de seus filhos adolescentes 

do sexo masculino. A mulher também tem seu papel junto ao homem, no campo, que é de 

ajudá-lo na época do plantio e colheita. 
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De acordo com os moradores, grande parte dos trabalhadores rurais tem pequenos 

terrenos no povoado ou em áreas próximas. Nesses locais, são cultivados macaxeira, 

amendoim, milho, batata, alface, tomate, batata-doce, feijão, entre outros, estes produtos são 

vendidos, principalmente, nas feiras dos municípios de Japaratuba, Pacatuba, Japoatã, 

Pirambu e Aracaju e aquilo que não foi vendido, é levado de volta para casa.  

Por ser um dos únicos trabalhos que não requer muito conhecimento e tecnologia, 

a atividade rural predomina ao lado do artesanato. Entretanto, isso ocorre devido à 

significativa falta de oportunidades de emprego ou serviço no povoado, pois os homens não 

têm outra saída, senão irem para a roça, problema que se agrava a cada dia. Os jovens não 

querem ficar mais na roça e sim, exercer atividades menos desgastantes e sofridas, como a 

prestação de serviços.  

Esta condição permite outras formas de identidade territorial, mencionadas por 

Almeida (2005), como a dos apáticos e resignados, e os migrantes potenciais. A primeira 

tipologia destaca-se pela atitude passiva e por não se identificarem com os interesses locais e 

territoriais; e a segunda tipologia corresponde aqueles que não vêem perspectivas de 

realização do seu projeto pessoal naquele território e estão buscando ocasião para migrarem; 

O plantio do coco é outra atividade que merece destaque, entre aqueles meios de 

sustentação econômica que existem na comunidade. Grande parte dos moradores do lugar 

cultiva este fruto nos lotes da COOJARDIM (Cooperativa Jardim). Esta cooperativa apresenta 

uma história peculiar, como explica o sr.  Manoel Santos, fiscal da cooperativa: 

 Ela começou quando o padre Geraldo 4comprou a fazenda Jardim, lá em 
Japaratuba, aí depois surgiu a venda da terra, a terra aqui em Alagamar. Ele 
comprou também e doou para o pessoal trabalhar, loteou como lote. Cada 
pessoa ficou com um tanto de lote e depois em poucos anos virou 
cooperativa. Cada um é dono do seu lote! 

  

Ele comprou a Fazenda Jardim que, na época, contava com 441 hectares, e com 

68 produtores rurais deu início ao funcionamento de uma fazenda comunitária. Anos depois, a 

fazenda transformou-se em cooperativa. Atualmente, a COOJARDIM apresenta 215 

cooperados e quatro fazendas que totalizam 2143.53 hectares. Os principais produtos 

comercializados são o coco seco, a mangaba, o milho verde, a banana, as hortaliças e o leite, 

sendo os dois primeiros os mais vendidos pelos moradores do Alagamar.  

                                                 
4 O Pe. Antony Gerard morando na Paróquia da cidade de Japaratuba, em pouco tempo percebeu a necessidade 
de aquisição de terras para que os trabalhadores rurais da localidade e redondezas pudessem trabalhar. Ele 
enviou projetos para o seu país de origem, Alemanha, onde conseguiu alguma ajuda econômica e, assim, realizar 
os investimentos no setor agrícola da região, em forma de cooperativa. 
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Todo coco produzido no povoado é entregue na COOJARDIM pelos sócios, 

sendo o gerente, o sr. José Antônio Leandro dos Santos, o responsável pela venda dos frutos. 

Atualmente, o maior comprador é um comerciante chamado Gildo, morador do povoado 

Aguilhada, próximo a Alagamar. De acordo com um fiscal da cooperativa, esse comerciante 

revende toda a mercadoria para empresários do setor turístico que residem em São Paulo, 

capital:  

Pra vender, é Zé Antônio, o gerente! Daqui eu tomo conta. Tomo conta da 
compra do coco. Zé Antônio que é o gerente, ele é que comercializa que 
encaixa o comprador, tudo pra compra do coco. 

Boa parte dos moradores considera que a COOJARDIM é um empreendimento 

que modificou a vida daqueles que necessitavam de oportunidade de trabalho em Alagamar. 

Com a divisão dos lotes da Fazenda Jardim, a maioria dos membros da comunidade que não 

tinha terra para lavrar, teve, com a fundação da cooperativa a oportunidade de melhorar a 

renda e, consequentemente, a qualidade de vida das suas famílias.      

A pesca também é uma atividade típica da região. Foi por muitos anos um dos 

principais meios de vida da comunidade, mas atualmente, ela supre apenas a subsistência 

alimentar das famílias, pois muitos dos rios e lagos da região diminuíram gradualmente, a 

quantidade de peixes, sobretudo nos últimos anos. Este fato provocou mudanças no hábito 

alimentar dos moradores, assim como a necessidade de procurar outro meio de trabalho. Ou 

seja, muitos deixaram de pescar para vender, e os peixes pescados eram destinados ao 

consumo da família.      

A produção de farinha de mandioca é outra atividade econômica que se faz 

presente na área do Alagamar. Praticamente todos os moradores utilizam as instalações e os 

equipamentos da Casa de Farinha Jonas de Andrade e do Galpão de Estocagem Gilberto Lima 

dos Santos, para produzir o referido produto. Ambas as instalações mencionadas foram 

fundadas em novembro de 2003, durante a administração do ex-prefeito de Pirambu5.  

                                                 
5 André Luís Dantas Moura Ferreira.   
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        Figura 013: Casa de Farinha comunitária Jonas de Andrade, em Alagamar. 
        Autora: GONZAGA, T. P. A., Pesquisa de Campo, agosto 2008 

   

Atualmente, a casa de farinha (Figura 013) funciona de segunda a sábado, das 06h 

às 18h, comporta um forno, um motor, uma prensa e um moinho, os quais estão à disposição 

dos moradores diariamente. Há um funcionário da prefeitura do município de Pirambu que se 

responsabiliza pela manutenção das máquinas e também pelo auxílio aos moradores durante a 

fabricação da farinha. Esta é vendida por medida. Cada uma equivale a dez litros, e um litro 

equivale a oito quilos.   

Andando pelo povoado, podemos observar antigas casas de farinha (Figura 014), 

que foram construídas e utilizadas pelos fundadores da comunidade e depois desativadas e 

substituídas pelo novo estabelecimento de produção de farinha. Ultimamente, as antigas casas 

de farinha são apenas símbolos que representam a cultura material em Alagamar. Algumas 

vezes, os fornos delas ainda são utilizados pela população para secar a palha do ouricuri em 

épocas de chuva.   
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 Figura 014: Instalações da Antiga Casa de Farinha no Povoado Alagamar.  
 Autora: GONZAGA, T. P. A., Pesquisa de Campo, agosto, 2008. 
 

No povoado, encontram-se algumas mercearias que servem, como é dito por 

alguns moradores, “para arranjar algum trocado” ou para complementar a renda de algumas 

famílias. Dentre os produtos vendidos destacam-se alimentos, bebidas, doces, produtos de 

higiene pessoal e limpeza do lar. Também são comercializadas peças de reparo para 

motocicletas e bicicletas, dentre outros utensílios que podem ser utilizados no cotidiano dos 

moradores.   

A criação de animais, principalmente, o porco e boi, é feita por alguns poucos 

moradores do Alagamar. Isso, justifica-se porque a renda dos moradores não é suficiente para 

comprar a ração necessária para alimentar os animais. As poucas pessoas que podem 

desenvolver esse tipo de atividade procuram vendê-los para as próprias pessoas do lugar. 

Geralmente eles são comercializados vivos ou abatidos (Figura 015), a cada quinze dias, em 

uma esquina do povoado, ou com a entrega em domicilio, quando recebem encomenda.                  
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 Figura 015: Venda de carne bovina no povoado 
 Autora: GONZAGA, T. P. A., Pesquisa de Campo, agosto, 2008. 

 

A atividade artesanal destaca-se por ser a mais praticada e valorizada na 

comunidade. Os produtos são feitos diariamente com técnicas tradicionais de maneira manual. 

No entanto, também são utilizadas máquinas de costura para fechar bolsas e chapéus. 

Geralmente, todo o artesanato produzido tem fins comerciais, pois é raro os próprios artesãos 

o utilizarem para uso próprio. Esta situação também pode ser observada entre as rendeiras do 

município de Divina Pastora- SE, as quais direcionam praticamente toda sua produção para 

ser comercializada. Por fim, o que chama mais atenção em Alagamar é a produção do 

artesanato, pelo fato dele apresentar-se como elo entre as pessoas do lugar e por esta arte ser 

realizada de maneira coletiva e colaboradora por quase todos os artesãos.  
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3.3 Capital Social da Produção Artesanal  
 

 

  A partir da arte de produzir artesanato os moradores do Alagamar constituíram 

redes de relações sociais, as quais são relevantes para a reprodução das suas vidas e para a boa 

convivência entre todos. A consistência dessas relações é um ganho social para a comunidade, 

que consegue assim, fortalecer constantemente as economias das famílias que são baseadas na 

confiança.   

Esses laços estão diretamente ligados aos relacionamentos sociais de ajuda mútua, 

construídos no âmbito do espaço vivido. Por esse motivo, cabe discutir o conceito de capital 

social, que apresenta uma estreita ligação com a construção de redes de relações que 

territorializam o lugar. 

Segundo Albagli & Maciel (2002), foi Robert Putnam, em 1993, que concebeu o 

conceito de capital social na contemporaneidade e abordou a sua influência no 

desenvolvimento econômico de comunidades locais. Os autores consideram importante 

quando Putnam, em obra publicada em 1993, define capital social como “traços da vida social 

– redes, normas e confiança – que facilitam a ação e a cooperação na busca de objetivos 

comuns”. 

De acordo com esta concepção proposta por Putnam, sobre capital social, Albagli 

& Maciel (2002) observam que esta tríade vai ser a mais utilizada nas discussões e dois 

pressupostos ficam evidentes neste conceito, as redes cívicas e as normas, as quais são 

relevantes na economia de comunidades locais que consideram o capital social6 como um 

instrumento para fortalecer a ação comunitária. Por isso, os autores acreditam que Putnam se 

prende aos aspectos relacionados à confiança, para mostrar que este elemento da vida social 

pode “enriquecer” pequenas sociedades. 

Nesta pesquisa, a atenção é voltada para as redes sociais que são produzidas ao 

fazer artesanal típico da comunidade do Alagamar. As análises destas redes, que serão 

descritas no próximo capítulo, contribuíram para a compreensão de como o capital social é 

importante no desenvolvimento do povoado Alagamar. A formação de redes sociais apresenta 

aspectos que envolvem o capital social e vice e versa. São semelhantes aos elementos que 

                                                 
6  Por ser um conceito multidimensional, que incorpora vários níveis de análise, como as estratégias de 
reprodução social e os benefícios obtidos pelos indivíduos, a partir da formação de grupos que constroem uma 
sociabilidade como recurso, deve-se ter cuidado quanto à sua utilização, pois ao investigar os fatos sociais, 
vários aspectos devem ser considerados no momento de analisar os comportamentos das diferentes sociedades.  
 



77 
 

constituem essas duas concepções e, por isso, torna-se necessário analisá-las conjuntamente. 

Nesse estudo, se constatou que o capital social em Alagamar existe com a colaboração, a 

confiança, as normas que mantêm as relações e as redes entre os artesãos nas etapas de 

produção artesanal. Ele auxilia o entendimento de como ocorre a ajuda entre os participantes 

na elaboração do artesanato e na compreensão das relações sociais que produzem o lugar.  

De acordo com esta perspectiva, pode-se dizer que: 

Cada individuo posee un red familiar de amigos y conocidos, quienes a su 
vez cuenta con sus propias redes. Estas redes, a su vez, se construyen de 
acuerdos a los principios básicos de la cultura y su conjunto representa el 
“capital social” de cada individuo. La base de este capital es la família, cada 
uno de cuyos miembros cuenta con parientes políticos y con amigos de la 
infancia, compañeros de escuela, colegas del trabajo, vecino y conocidos. 
(LOMNITZ, 2008:1) 

Para esta autora cada indivíduo faz parte de várias redes sociais, as quais derivam 

de aspectos culturais específicos. Dessa forma, o capital social é produto desse processo que, 

por sua vez, é baseado na família, nos parentes, em amigos e conhecidos de épocas 

diferenciadas, mas que apresentam algum tipo de aproximação pessoal significativa.  

Em Alagamar a produção artesanal tem como base a família, a qual proporciona a 

aquisição de capital social. Constatou-se que a união entre os artesãos é um diferencial da 

comunidade e isso é notado, principalmente, em certas circunstâncias que pedem o máximo 

de cumplicidade e colaboração entre os moradores que fazem artesanato.  Por exemplo, 

quando ocorre a encomenda de um grande número de peças artesanais, só é possível realizá-la, 

quando os artesãos dividem os trabalhos entre si, pois as peças, como já foi dito, requerem 

alguns dias para serem confeccionadas.         

Portanto, pode-se dizer que a proximidade e interação entre os artesãos é algo 

proveitoso, não apenas econômica, mas também socialmente. Verifica-se que a sociabilidade 

entre os membros da comunidade é praticada no cotidiano, e em vários momentos, o capital 

social, resultante do fazer artesanal realizado coletivamente, permeia o modo de vida dos 

moradores. Contudo, isto não ocorre de maneira unânime, pois nem todos demonstram 

confiança nos seus companheiros de trabalho. Em outras palavras, embora o capital social 

gerado seja um aspecto positivo para os artesãos do lugar, esta questão, no entanto, merece 

um olhar mais aprofundado, porque nem todos os artesãos enquadram-se nas relações sociais 

que possibilitam a geração do dito e polêmico, capital social. Isto vai ser apresentado em 

capítulos posteriores.   
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3.4 O lugar Alagamar e as Diferentes Visões do Artesanato 
 

 

Ao falar do artesanato, deve-se lembrar que este assunto é estudado em viés 

variados, que correspondem à perspectiva do desenvolvimento local, como elemento da 

cultura material que representa a identidade de comunidades relacionadas ao turismo, seja na 

sua mecanização e mudanças dos processos de produção frente às imposições do mercado. No 

entanto, todos esses aspectos acabam correlacionando-se quando se averigua, de modo geral, 

o artesanato e o seu papel na contemporaneidade.   

Ao tentarem entender e explicar o artesanato, muitos pesquisadores e instituições 

públicas e privadas, depararam-se com um emaranhado de variações conceituais a respeito 

deste termo. Em relação a este assunto, o Banco do Nordeste, (BB), (2002:39), em obra 

publicada, denominada de “Ações para o Desenvolvimento do Artesanato no Nordeste”, 

destaca que:  

Um obstáculo inicial que surge quando da abordagem das questões 
pertinentes à atividade artesanal é a inexistência de uma definição única para 
o termo artesanato e outros correlatos. O cunho não-erudito por vezes 
atribuído ao artesanato, tradicional prática da cultura popular, resulta numa 
multiplicidade de conceitos, aplicados segundo circunstâncias e necessidades 
particulares, originando algumas vezes entendimentos superficiais ou 
equivocados dos processos envolvidos na atividade artesanal como um todo.  

Neste sentido, pode-se dizer que atividades, estudos e projetos que tem como 

objetivos diretos ou indiretos discutir a questão artesanal devem ter atenção redobrada no 

momento de conceituá-la. Assim, será possível evitar equívocos e, ao mesmo tempo, tratar 

deste assunto de maneira adequada, sem comprometer a essência desta arte que configura 

muitas comunidades locais tradicionais no Brasil e no Mundo.       

Outra instituição considerada neste estudo é o SEBRAE, que desenvolve 

inúmeros projetos para o setor artesanal em várias partes do país. Destaca-se pela participação 

constante em feiras e eventos de nível nacional e internacional, onde visa promover o 

artesanato e os artesãos do país, assim como destacar a importância do empreendedorismo 

para a auto-sustentação desses artistas. De acordo com o SEBRAE (2008:1):  

O artesanato resulta do trabalho manual de um artesão e é expressão de uma 
comunidade, de uma região e da cultura popular. Manifestação artístico-
cultural tradicional integra o universo anônimo e coletivo de usos, costumes 
e ritos de um povo.  

Entretanto, ao incentivar o artesanato com o objetivo de instigar o resgate cultural 

e as identidades regionais do Brasil, o SEBRAE busca fazê-lo de acordo com os parâmetros 
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que são utilizados para o planejamento, execução e monitoramento de todos os programas da 

instituição. Em diversas ocasiões, grupos de artesãos que são atendidos pela instituição e que 

integram a mesma região têm orientação e treinamento para produzir artesanatos iguais. 

Assim, o SEBRAE, em certos programas, procura padronizar para facilitar o trabalho entre 

grupos que tem em comum determinadas características que possibilitam tal padronização.  

Todavia, a produção artesanal não deve ser vista apenas como uma atividade 

voltada para o comércio, pois o seu maior valor, pelos menos para alguns estudiosos e 

artesãos, é o seu valor cultural que rege modos de vida singulares.    

Oliveira (2007) aponta que para Martins (1973), o artesanato é um processo que 

se define por tais características:      

 

          a) O processo de trabalho artesanal é manual. O objeto se faz à mão ou com o 

auxílio de ferramentas ou aparelhos simples, geralmente de criação própria ou doméstica;  

 

         b) No sistema de trabalho artesanal, o obreiro emprega a inteligência e comanda as 

mãos. Os objetos resultam, dessa forma, da elaboração intelectual consciente, sem 

requinte, e são fabricados segundo os padrões tradicionais e não em moldes ou formas, ou 

mesmo em série. Cada peça é única, reveladora de qualidades pessoais;  

 

        c) Em regime de trabalho artesanal são produzidos tanto objetos úteis, como 

artísticos, ou tão somente úteis, mas suscetíveis de adquirir valor estético mediante 

aprimoramento técnico, sobretudo de acordo com o bom-gosto do artesão. Em outras 

palavras, formas são criadas no artesanato, e ele não representa somente um produto ou 

bem econômico;  

 

         d) Emprega-se, no artesanato, o material disponível, gratuito ou de pequeno valor 

pecuniário. No indígena ou no folclore, essa matéria-prima é sempre extraída no lugar. 

Contudo, não deixa de ser artesanal a produção de certos objetos com o aproveitamento de 

retalhos de papel, folha-de-flandres, cobre, pano, fios de arame e de linha, etc;  

 
        e) O campo artesanal, o ofício ou a especialidade são escolhidos em função do 

material adequado à transformação e dos recursos naturais abundantes no lugar;  
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       f) O artesanato é desenvolvido em regime de trabalho caseiro e se executa, na maioria 

das vezes, com a participação da família, inclusive dos menores, que mantêm a tradição da 

arte. A tenda do artesão é o próprio lar. Comumente, as ferramentas e os instrumentos de 

trabalho se misturam com os utensílios da casa;  

 

       g) O artesão não conhece a divisão do trabalho; realiza todas as operações ou 

movimentos necessários à produção da obra;  

 

      h) Como sistema de trabalho que engloba os diversos processos de produção, o 

artesanato assinala um avanço cultural e só apareceu como conseqüência da divisão do 

campo ocupacional, no período histórico em que a necessidade de meios de subsistência e 

os hábitos de vida da sociedade passaram a exigir maior produção de bens;  

 

      i) Considerando o artesanato uma manifestação da vida comunitária, o trabalho se 

orienta no sentido de produzir objetos de uso mais comum no lugar, seja em função 

utilitária, lúdica, decorativa ou mesmo religiosa;  

 

      j) O artesanato é um sistema de trabalho do povo, se bem que pode ser encontrado em 

todas as camadas sociais e níveis culturais; 

 

      k) O artesanato é prático, sendo sua aprendizagem informal. O que o artesão faz, cria-o 

ele próprio ou aprende na tenda artesanal da família ou do vizinho, observando como ele 

faz, pela vivência e pela imitação, vendo-o trabalhar. Não se recebem aulas teóricas; 

aprende-se a fazer, fazendo; pratica-se porque quer; age-se voluntariamente. Daí o 

acentuado cunho pessoal e subjetivo do trabalho artesanal, apesar da vulgaridade da 

maioria das peças produzidas pelo sistema.  

O rol de características apontadas por Oliveira (2007), nos faz ter mais cuidado ao 

analisar o produto artesanato de Alagamar. Ao se referir ao artesanato, será de acordo com o 

entendimento particular do pesquisador7 Assim, ele é entendido como o resultado do trabalho 

de artesãos, que tem os aspectos culturais transmitidos de geração a geração, sendo ele um 

                                                 
7 Isso não quer dizer, porém, que as bases conceituais utilizadas em renomados estudos sobre a questão artesanal, 
não tiveram um papel importante no desenvolvimento desta pesquisa, pois algumas foram mencionadas. Para 
conceituar o artesanato, adotou-se, a priori, uma revisão teórica a respeito deste assunto, com a finalização da 
pesquisa de campo, realização das entrevistas e conversas informais na comunidade do Alagamar. Vale ressaltar 
que o processo de entrevistas e conversas não se deu de maneira aleatória. 
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elemento cultural relevante para a reprodução do lugar. Representa também parte de uma 

sociedade que busca preservar modos de vida e relações sociais marcadas por esta arte.  

É pertinente dizer que o trabalho artesanal e o artesão devem ser valorizados, ao 

representarem a cultura de diferentes lugares. No caso da comunidade do Alagamar, o 

artesanato desenvolvido não é apenas um elemento primordial para as relações 

territorializantes que permeiam o cotidiano, mas entendido também como um trabalho e uma 

tradição. Trabalho, porque é considerado uma atividade econômica, por complementar a 

renda familiar; e tradição, porque é atividade transmitida pelos antecedentes, os chamados 

“troncos”, mencionados anteriormente.  

 

 

3.5 O Artesanato nas Dimensões Nacional e Local 

 

 

O artesanato no Brasil tem características diferentes e singulares em cada região 

do país. Pode-se encontrar o mesmo tipo de artesanato, como por exemplo, o bordado, tanto 

no Estado de Sergipe como em Minas Gerais. Cada um tem aspectos próprios, mas a tipologia 

é a mesma.    

Desde 1995, o PAB - Programa do Artesanato Brasileiro, vinculado ao Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, tem como objetivo estimular as vocações 

regionais, assim como a preservação das culturas locais e proporcionar oportunidades de 

trabalho e renda para os artesãos. Ele considera que: 

O Artesanato Brasileiro é um setor da economia cujo crescimento possui alto 
potencial de geração de trabalho e renda, de maneira descentralizada. 
Considerando a peculiaridade e a relevância de cada um dos elos de sua 
cadeia produtiva que são: o manejo da matéria prima, a produção, a 
divulgação e a comercialização do produto artesanal tanto no mercado 
interno quanto no internacional, surgiu a demanda por um apoio 
governamental que possibilite, além da geração de ocupação e renda, a 
preservação da cultura brasileira em cada momento da elaboração do 
produto. (PAB, 2008:1)  

A atividade artesanal tem relevância para as comunidades envolvidas, sobretudo 

por se tratar, na maioria das vezes, do principal meio de renda familiar. Entretanto, como 

elemento que pode ser utilizado para gerar desenvolvimento em nível local, algumas vezes 

não é considerado relevante. Como fonte que pode promover desenvolvimento local, as 

atividades artesanais destacam-se no plano local, pois são praticadas tradicionalmente. Além 



82 
 

disso, aproveita a matéria-prima utilizada, no caso do Alagamar, por ser encontrada em 

abundância no território de produção, mas isto, claro, dependendo do tipo de artesanato a ser 

desenvolvido. Para o PAB (2008:1), ele reúne as condições para o desenvolvimento pois:   

O artesanato tem em si a gênese dos sistemas produtivos atuais, possuindo os 
requisitos básicos para a promoção do desenvolvimento sustentável, de 
forma a garantir condições dignas de vida em qualquer ponto do território 
brasileiro, tendo-o como principal agente. 

 
Este posicionamento que o PAB assume é, contraditório à realidade vivida pelos 

artesãos do Alagamar. Estes, na sua maioria, não vivem dignamente porque vendem as peças 

artesanais que produzem por preços baixos, por isto, não conseguem sustentar as famílias de 

forma digna e, menos ainda, gerar desenvolvimento para o lugar.       

Conforme os dados do MIC (Ministério da Indústria e Comércio), o BNB 

divulgou que a participação do Nordeste no total de pessoas envolvidas com o artesanato 

seria, por estimativa, 29,5% de 8.500.000, ou seja, no Nordeste cerca de 2.507.500 (dois 

milhões, quinhentos e sete mil e quinhentas) pessoas estão envolvidas com o artesanato, desde 

a produção até a comercialização, isto no ano de 2000. 

A atividade artesanal é relevante para a economia da Região Nordeste e deve ser 

estimulada para potencializar os locais com vocação. A estrutura organizacional 

governamental deve estar pronta para apoiar as bases que configuram tal atividade, pois isto 

vai possibilitar, de forma concreta, a sua produção e expansão.  

Outro aspecto importante que o BNB apresentou, em nível regional (Nordeste), 

refere-se aos tipos de artesanato existentes no Estado de Sergipe. 

Tabela 01: Distribuição das Ocorrências de Tipologias/Estado de Sergipe 

Tipologias Registros % no 
Estado 

% no 
Nordeste 

1. Rendas e Bordados      59   40,4   21,8 
2. Outros      24   16,4   33,8 
3. Cerâmica      20   13,7   12,3 
4. Cestarias e Trançados      15   10,3   7,2 
5. Tecelagem      10   6,8   7,4 
6. Madeira      9   6,2   6,5 
7. Couro     6   4,1   6,7 
8. Pedras     3   2,1    30,0 
9. Metal     0      0      0 
10. Tecidos     0      0      0 
11. NR     0      0      0 
Total    146 100,0    12,9 

                Fonte: BNB. Ações para o Desenvolvimento do Artesanato no Nordeste, 2002. 
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A tabela 01 apresenta, em porcentagem, a ocorrência das tipologias de artesanato 

existente em Sergipe. As Cestarias e Trançados equivalem a 10,3% dos registros de tipos de 

artesanato produzidos no Estado e, em relação ao Nordeste, chega a 7,3%. Logo, verificam-se 

que os produtos citados, feitos a partir das fibras vegetais, ocupam o quarto lugar em 

produção, tanto local como regionalmente.     

Para complementar a relevância do artesanato de acordo com o Perfil dos 

Municípios Brasileiros /Cultura 2006, feito pelo IBGE, dentre as atividades culturais 

existentes nos municípios a que mais se destaca é a exposição do artesanato, com 57,7%; em 

seguida, as feiras de artes e artesanato (55,6%), os festivais de manifestação tradicional 

popular (49,2%); os festivais de música (38,7%); os festivais de dança (35,5%); e os 

concursos de dança (34,8%) e de música (31,9%).  

Esses dados evidenciam que o artesanato é, atualmente a atividade mais praticada 

nos municípios brasileiros. O seu papel é relevante para as sociedades, pois ao mesmo tempo 

em que é desenvolvido com o propósito de ser comercializado, ele também divulga as 

características culturais de seus criadores, os artesãos.  

De acordo com o Cadastro Estadual da Gerência de Artesanato da Secretária do 

Estado do Trabalho de Sergipe (2008), são sete os municípios que apresentam predomínio do 

artesanato de palha, independentemente da matéria-prima utilizada. São eles Barra dos 

Coqueiros, Brejo Grande, Japaratuba, Neópolis, Pirambu e Riachuelo. Dos artesãos do 

povoado Alagamar, 63 estão cadastrados na Secretária.    

No caso da comunidade do Alagamar, os artesanatos produzidos (chapéus, bolsas, 

tapetes e acessórios à base da palha de ouricuri) destacam-se no cenário sergipano e as 

mulheres e homens se dedicam à sua confecção e venda. Abaixo, a figura 016 mostrando o 

fluxo do artesanato no Estado de Sergipe, originário da comunidade do Alagamar. 
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Figura 016  Artesanato Alagamar / Fluxos emissivos do Estado de Sergipe 2008  
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A figura 016, pode-se identificar o município produtor Pirambu. Os municípios 

consumidores são Umbaúba, Aquidabã, Estância, Japaratuba e Aracaju. As setas direcionadas 

para cada um dos municípios apresentam espessuras diferentes, pois representam a 

intensidade do fluxo; quanto mais larga, maior é o fluxo.  

O maior fluxo de produção destina-se à capital do Estado, que conta com dois 

mercados de referência turística, nos quais os comerciantes revendem, em suas lojinhas, o 

artesanato sergipano. Na capital, também são realizadas, anualmente, feiras e exposições na 

Orla Marítima de Atalaia e no Parque de Exposição João Cleóphas. Outros eventos, estaduais 

e nacionais, também são realizados na cidade, evidenciando seu potencial atrativo. 

Em relação aos estados brasileiros que recebem o artesanato produzido no 

Alagamar, destacam-se: Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, 

Pernambuco, Paraíba e Ceará.        
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Figura 017: Artesanato Alagamar/ Destino para Estados do Brasil 2008 
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A figura 017 segue o mesmo critério da figura anterior, com relação à intensidade 

do fluxo/largura das setas, para os Estados destacados. Os quatro Estados que apresentam 

maior intensidade de fluxo, segundo os artesãos, são Ceará, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 

Isto se explica porque, segundo os artesãos da comunidade Alagamar, o comerciante que mais 

compra os artesanatos, revende-os ou realiza trocas, com comerciantes do mesmo ramo, que 

moram, normalmente, em um dos quatro Estados mencionados anteriormente. 

Tanto a figura 016, quanto a 017, foram desenvolvidas com base em dados da 

pesquisa de campo na comunidade do Alagamar, e conversas informais com os principais 

compradores do artesanato. Estes foram indicados pelos próprios artesãos, o que possibilitou 

encontrá-los para obter as informações necessárias para este estudo e para o conhecimento do 

destino da produção. Até o presente momento não tinhamos quaisquer base de dados ou 

estudos que apresentem informações a respeito deste assunto.  

Outrossim, constatou-se que já houve exportação do artesanato, embora tenha sido 

sem expressividade. De acordo com estudos do BNB (2002), dos nove Estados do nordeste, 

sete confirmaram ocorrências de exportação de artesanato. As exceções foram os Estados de 

Sergipe e Maranhão, onde não se identificou nenhum caso de exportação. No entanto, isto não 

quer dizer que não exista a comercialização com outros países, pois as vendas podem sair sem 

nenhum tipo de registro. 
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 Neste capítulo, que é dividido em três seções, busca-se abordar qual é o valor do 

artesanato de palha, atualmente, e, quais aspectos são considerados no momento de 

desenvolvê-los para serem comercializados. A primeira seção apresentará, as mudanças que 

ocorreram no processo de produção e comercialização do artesanato, bem como as ações que 

a ocasionaram. A seguinte seção, trata especificamente da discussão a respeito da matéria-

prima utilizada no artesanato do povoado Alagamar e, como os artesãos relacionam-se com o 

ambiente natural do lugar. O capítulo encerra-se com a terceira seção apresentando as 

implicações das ações das instituições sobre a produção artesanal e, nas relações entre os 

artesãos.       

 
 
4.1 O artesanato frente às transformações: tradição X mercadoria comercializada  
 
 

    Os comportamentos e estilos de vida das pessoas sofrem influência do sistema 

capitalista, que impõe formas de se vestir, de se alimentar, de se comunicar, além de exigir a 

necessidade do lucro nos diversos setores da economia em quase todas as partes do mundo. 

Neste estudo, em que será analisado o artesanato, vamos destacar o setor econômico que lida 

com este produto e como ele está submetendo-se às exigências impostas pela globalização.  

O artesanato considerado rústico, manufaturado e produto da cultura social, que o 

tornou peculiar, não deixou de se tornar também um dos alvos da globalização. Esta exerce 

seu poder sem trégua sobre os mais diversos tipos de produtos desenvolvidos que tem valor 

comercial, como o artesanato. Nota-se que, atualmente, o artesanato e, produtos ditos como 

“ecologicamente corretos” e procedentes de comunidades tradicionais têm sido valorizados 

incessantemente.  

No povoado Alagamar, já o dissemos várias vezes, o artesanato produzido reflete 

a cultura da sua comunidade, e a própria história do lugar. No entanto, nos últimos anos, as 

formas de produção artesanal sofreram algumas mudanças, mas estas não alteraram, por 

completo, o jeito dos artesãos desenvolverem o artesanato, nem tão pouco extinguiram os 

modelos típicos encontrados no lugar. As mudanças que ocorreram nas etapas de produção 

artesanal no povoado dizem respeito, principalmente, à técnica utilizada, aos novos modelos 

produzidos e à comercialização dos produtos. O lugar Alagamar não está isolado do mundo e, 

por isto, as pessoas que nele vivem tem contato e noção da realidade de vida lá “fora”.  Um 
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exemplo disto foi a interação que houve entre os artesãos do povoado e as instituições de 

Sergipe que auxiliam na promoção do setor artesanal no estado 

Os contatos que os artesãos do povoado tiveram com as instituições 

proporcionaram o repasse de informações acerca do valor do artesanato no mercado 

econômico, culminando com a alteração, ou melhor com, a descaracterização de alguns 

elementos que conduziam, até então, o tipo de artesanato produzido e o modo de desenvolvê-

lo. Isto porque conforme já foi mencionado, os objetivos que norteiam a atuação das 

instituições estão diretamente relacionados aos os parâmetros de administração da empresa. É 

o caso do SEBRAE, instituição que conseguiu alterar mais o artesanato e seu modo de 

produção no povoado, orientando a prática do empreendedorismo. 

 Sem a interferência das instituições, alguns artesãos do povoado, provavelmente, 

não estariam na atual situação de organização e produção em que se encontram. As novas 

formas de fazer artesanato não teriam sido assimiladas, se não houvesse a presença de técnico 

a ensinar. Por isso, as mudanças que ocorreram devem ser consideradas produto do contato 

das pessoas do lugar com os agentes que disseminam a lógica e as exigências do mercado 

global.     

Uma das mudanças mais descaracterizadora da tradição, na forma de produzir o 

artesanato, no povoado, diz respeito à técnica utilizada. Por muitos anos, o trançado foi a 

única técnica empregada para fazer artesanato; mas, nos últimos cinco anos, alguns artesãos 

do povoado aprenderam o enrolado.      

Os novos produtos continuaram sendo feitos com a palha do ouricuri, mas a 

técnica utilizada passou para o enrolado. Este ocupa as mulheres por mais tempo, pois requer 

mais atenção e os pontos devem ficar bem próximos para chegar à qualidade pedida pelos 

compradores. Os detalhes são feitos com pedrarias e tecidos, o tamanho varia, mas deve 

atender ao padrão imposto pelo mercado e pelas instituições de auxílio. (Figuras 018 e 019) 



91 
 

                     
Figura 018: Chapéu de Volta feito da técnica do trançado    Figura 019: Bolsas feitas da técnica do enrolado 
Fonte: GONZAGA, T. P. A., Pesq. Campo, agosto 2008        Fonte: GONZAGA, T. P. A., Pesq. Campo, agosto 2008 

Atualmente, o trançado e enrolado são as únicas técnicas praticadas pelos os 

artesãos do povoado. Constatou-se que, dos cinquenta entrevistados durante a pesquisa, todos 

sabiam fazer o trançado, e destes, somente vinte e sete dominavam as duas técnicas para 

desenvolver suas peças.       

De acordo com os moradores do povoado, o trançado era a técnica utilizada pelos 

fundadores do lugar, os quais faziam artesanato para ser usado tanto nas tarefas domésticas 

quanto no trabalho do campo. O trançado é herança da cultura dos primeiros habitantes e, o 

artesanato, como prática da cultura material da região continua sendo transmitido de geração 

para geração. (Figura 020) 
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 Figura 020: Avó e neta fazendo artesanato juntas 
 Autora: GONZAGA, T. P. A., Pesquisa de Campo, agosto 2008. 

 

É possível notar, nas ruas do povoado, os artesãos fazendo o seu trançado, como 

meninas a partir de cinco anos de idade que já conseguem trançar seus primeiros chapéus.  

Em relação à técnica do enrolado, é importante ratificar como ocorreu sua 

introdução nas técnicas artesanais locais. Foi a partir de um curso, ministrado por uma 

senhora de um povoado da região, que os artesãos aprenderam o enrolado, ou como muitas 

falam, enroladinho. O curso foi realizado com o apoio da Prefeitura do Município de Pirambu 

no ano de 2005. Desde então, bolsas mais trabalhadas e outros tipos de artesanato começaram 

a serem confeccionados usando essa técnica. De acordo com uma das artesãs que participou 

do curso mencionado anteriormente: 

Nós fizemos o curso para fazer a bolsa! Um curso pra aprender, foi de artesã. 
Quem ensinou a gente aqui foi uma mulher de Alagoas chamada Maria. Ela 
mora no povoado que se chama Santa Izabel. Ensinou a gente o enrolado, 
mas saiu daqui com raiva porque nós aprendemos a fazer mais bem feito do 
que ela. Já saiu daqui de mal quase da gente. Queria enrolar a palha fina, 
mas a da gente ficou uma coisa melhor, ela saiu com raiva porque a dela era 
a largura toda da palha.(A. M. dos S., artesã, 53 anos).   

 

Cerca de dezoito artesãos mostraram verdadeiramente interesse em produzir 

artesanatos feitos a partir da técnica do enrolado e, assim, começaram a organizar um grupo. 

Nessa época, o artesanato feito de enrolado era considerado pelos artesãos peculiar e diferente, 
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além da perspectiva de venda ser considerada melhor do que a das bolsas de carregação e 

chapéus de volta, que são os artesanatos tradicionalmente produzidos no lugar.  

Instituições como o SEBRAE e EMDAGRO também atuaram no povoado, 

promovendo cursos de aperfeiçoamento artesanal e os instrutores responsáveis ministravam as 

aulas usando o enrolado como técnica base para a produção do artesanato. Produzido de 

várias formas e, por isso, originam-se diferentes tipos de modelos, cada um com uma 

utilidade/uso diferente. (Figura 021) 
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          Figura 021: Gráfico - Tipo de produto artesanal desenvolvido em Alagamar por entrevistado 
          Fonte: GONZAGA, T. P. A., Pesquisa de Campo, agosto 2008. 

 
Conforme mostra Figura 021, dos cinquenta entrevistados quarenta fazem bolsas e 

chapéus, considerados os dois produtos mais importantes para o sustento das famílias do lugar. 

Isso ocorre porque, semanalmente, as atravessadoras os “catam” para serem entregues a 

comerciantes do mercado Central de Aracaju, onde existe a procura constante dos artesanatos 

mencionados.  Além disso, o retorno financeiro com a venda deles é considerado rápido. Uma 

semana depois de entregar os produtos, os artesãos já recebem o pagamento.  

A Figura 021, também revela que a comunidade produz também vassoura, tapete 

e outros produtos artesanais. Os dois primeiros produtos citados são desenvolvidos, 

principalmente, para serem utilizados na própria residência dos artesãos ou quando alguém os 

encomenda. Em relação aos “outros” artesanatos que foram mencionados, temos as cestas, os 
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jarros, as pastas, os estojos escolares, os sousplats, as mandalas, as fruteiras e os jogos 

americanos, todos eles produzidos para serem vendidos, principalmente, em eventos ou 

quando são encomendados. 

Os últimos tipos de artesanatos mencionados levam muito tempo para as peças 

serem criadas. Às vezes, um artesão demora cerca de vinte dias para fazer um jarro ou uma 

fruteira. Além disso, a venda deles é difícil, a procura é pouca e o preço é elevado, se 

comparado a dos chapéus de voltas e bolsas de carregação. Enquanto um chapéu custa 

R$ 1,00 real e uma bolsa R$ 2,50 centavos, os preços de jarros custam entre R$ 15,00 reais e 

R$ 25,00 reais.     

Para cada tipo de artesanato produzido pelos artesãos do povoado Alagamar, 

identificou-se um uso, assim definidos nesta pesquisa: Utilitário, Acessório, Doméstico e 

Decorativo. (Figura 022) 

 

     Figura 022: Uso do artesanato 
                   Fonte: GONZAGA, T. P. A., Pesquisa de Campo, agosto 2008. 

 

Como demonstra a Figura 022, dos artesãos do povoado que foram entrevistados, 

constatou-se que 60% produzem artesanatos de uso Utilitário e Acessório, e 18% 

desenvolvem somente para fim Utilitário. Os 16% restante destinam-se a produzir para usos 

Utilitário, Acessório e Doméstico.  

Estes dados apontam para deduzir que os artesanatos de uso Utilitários - chapéus 

de voltas; bolsas de carregação; cestas de frutas, de alimentos, de carregar mercadorias, 

objetos e roupas; esteiras e vassouras, e Acessórios - chapéus e bolsas com ornamentos, são os 

mais produzidos em Alagamar. Os chapéus, por exemplo, tem duas finalidades: tanto 

protegem as pessoas da radiação solar, quanto melhoram o visual, pois é uma peça do 
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vestuário que dá o diferencial em vários trajes. Os chapéus também são o tipo de artesanato 

mais encomendado aos artesãos do povoado, 84% dos artesãos entrevistados afirmaram que já 

fizeram por encomenda.  

As encomendas ocorrem, principalmente, quando alguma pessoa visita o povoado 

e considera interessantes as peças produzidas e, assim, as encomenda. Quando os artesãos 

saem para vender as peças ou expor em algum evento, as encomendas também são feitas. As 

pessoas que conhecem o trabalho dos artesãos do Alagamar também têm um papel importante 

para a realização das encomendas, quando indicam os artesãos da comunidade, para eventuais 

pedidos. 

   As encomendas são esperadas com muito entusiasmo pelos artesãos. Garantem, 

praticamente a todos, o aumento da renda familiar em certas épocas do ano, principalmente, 

em junho e julho, meses em que ocorrem as festas juninas no Brasil. Neste período, as 

encomendas chegam a triplicar. 

Os enfeites, em forma de pequenos chapeuzinhos de palha, são encomendados 

para fazer tampas de garrafas de licores e vinhos, assim como pequenos chaveiros. Os 

chapéus são os mais encomendados, pois a tradição de utilizá-los nos festejos realizados no 

mês de junho, é preservada, sobretudo na região Nordeste. Os eventos realizados no Nordeste, 

voltados para comemorar o período junino, destacam-se no cenário nacional. São muitas as 

apresentações de grupos folclóricos e de quadrilhas, bem como shows de forró. Estes pedem 

uma caracterização que representa a cultura do povo nordestino. Com isso, as roupas e 

acessórios típicos não podem faltar, e o chapéu de palha tem o seu lugar garantido. 

É necessário destacar que a produção artesanal, na sua totalidade, em todas as 

épocas do ano é essencial para a reprodução da vida dos membros do povoado Alagamar. 

Constatou-se que 58% dos entrevistados não tem outra fonte de renda que não seja o 

artesanato. Esta atividade, lamentavelmente, não garante renda satisfatória para a sustentação 

da maioria das famílias do lugar, pois segundo os moradores do povoado, o dinheiro que 

conseguem com o artesanato é muito pouco para cobrir as despesas que têm durante o mês.  

Dessa forma, afirmar que a atividade artesanal oferece condições dignas de vida 

para a comunidade do povoado, repetimos, é um aspecto que deve ser tratado com atenção 

pelas instituições de fomento do setor. A realidade que os artesãos vivem, é diferente do 

discurso que alguns sujeitos do poder local costumam fazer em relação aos artesãos do 

Alagamar e, a beleza do trabalho que desenvolvem.       

A partir da pesquisa de campo, constatou-se que, dos cinquenta entrevistados, 

54% deles já participaram de algum curso voltado para o ofício de ser artesão. Mesmo assim, 
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a maioria não consegue ter renda satisfatória, pois nem todos colocam em prática o que 

aprenderam durante os cursos que participaram. Os cursos que ocorreram, geralmente, foram 

para o aperfeiçoamento do artesanato. Entretanto, qualquer outro tipo de curso que não seja de 

artesanato também é bem aceito pela comunidade, o desejo de aprender coisas novas, é 

notado, principalmente, entre as mulheres. Uma das entrevistadas manifesta-se em relação aos 

cursos que são realizados no povoado do Alagamar: 

[...] tudo que aparece sempre tô dentro! Eu lembro que fiz dois ou três cursos. 
O primeiro foi com Maria José e com Simeão, da EMDAGRO [...] depois foi 
com Jô, uma mulher do sem-terra que ensinou fazer esse enrolado. [...] teve 
Alfredo. [...] a data não sei.  [...] De Jô mais Maria José fez muitos tempo. 
Esse agora tem 3 anos. [...] Tenho vontade de aprender outros cursos! Quero 
aprender a mexer com as máquinas, enfiar, costurar o meu forro das minhas 
bolsas. Aí eu nem pago. Fica melhor pra mim porque a hora que eu quiser 
fazer faço! (C. dos S., artesã, 27 anos) 

 
Os artesãos consideram que os cursos de aperfeiçoamento são uma oportunidade 

única para melhorar suas criações, além de proporcionarem o aumento da auto-estima. Os 

artesãos se sentem mais capazes e qualificados para desenvolver o artesanato e comercializá-

los.  

 Alguns relatos de artesãos, sobre a participação em cursos mostram o significado 

da sua realização: 

Já fiz o curso para aprender a fazer o enrolado e o acabamento melhor. Foi 
em 2005, completa três anos agora em agosto. Foi a prefeitura e o Sebrae 
que deu. Adorei!  Tenho vontade de fazer um curso para modificar mais o 
modelo das bolsas. (M.R. dos S., artesã e aposentada, 70 anos) 

Fiz o curso de bolsas pra ter um acabamento melhor e aprender mais coisas 
que não sabia fazer. Gostei de fazer! Se tivesse curso de bordado eu fazia, 
acho muito bonito, sou doida pra fazer. (IN)  

Lá na associação com o grupo “Raízes da Terra”, teve curso. Foi através do 
SEBRAE e prefeitura. Já é mais de dois anos. Tenho vontade também de 
aprender a bordar porque eu acho bonito e eu não sei fazer. (IN) 

Participei do primeiro curso! Foi pela EMDAGRO! Tem mais de 4 anos.  
Gostei dele porque era uma coisa nova do sem-terra, ela ensinou o enrolado 
da palha. (M. R. dos S., 40 anos) 

 
Referindo-se a este assunto, outros entrevistados ainda opinam: 

 No curso do SEBRAE de enrolado, aprendi a fazer bolsa que gosto e 
quando vende o dinheiro é mais. (M. S. de J., artesã, 50 anos) 

Fiz curso sim! De Aprender a Empreender do SEBRAE, o da prefeitura com 
Alfredo e da universidade pra decorar as bolsas. (M. D. dos S., artesã, 47 
anos) 
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Já fiz o curso do SEBRAE! Pra melhorar o artesanato, pra ficar mais bonito. 
Nós aprendemos outros pontos como o enroladinho. Eu aprendi mais, tô 
fazendo mais organizadinho, antes fazia torto. (A. S., artesã, 23 anos) 

Teve o curso do enrolado, que foi melhor, e o de enfeitar as bolsas que nós 
fazíamos. Gostei! Tenho vontade de fazer outros porque eu parei de 
participar [...] eu gostei do curso! Eu não sabia fazer designer e aprendi com 
o professor que veio e ensinou, as peças ficaram valorizadas. (J. dos S., 
artesã, 28 anos) 

 
No povoado também houve cursos com o objetivo de ensinar a maneira correta de 

retirar e manusear a palha do ouricuri (Syagrus Coronata). Os artesãos que participaram deste 

curso relataram que qualquer tipo de ensinamento que proporciona melhorias para o seu 

trabalho é recebido com satisfação.  Segundo um dos entrevistados que participou do curso 

mencionado: 

Fiz curso não em cima do artesanato! Apenas fiz o de aprender como tirar a 
palha, fazer o processo de secagem dela, que é colocar no sol, ter aqueles 
cuidados de abri-la pra secar mais rápido, esse tipo de coisas. Tenho até 
certificado.(A. dos S., autônomo e artesão, 32 anos) 

 
Em relação à presença nos cursos de aperfeiçoamento artesanal que ocorreram no 

povoado do Alagamar, é necessário dizer que a participação dos moradores neles não foi de 

forma integral. Algumas pessoas não demonstraram interesse em participar, ou então, alguns 

que participaram não permaneceram até o final.  

O curso do SEBRAE, nunca fiz! Nunca fiz parte da associação! Só faço em 
casa. Quando junta só dá problema, eu trabalho mesmo é em casa mais 
minha menina, faço minha coisa em casa. (M. S. de J., aposentada e artesã) 

Os moradores que não participaram dos cursos de aperfeiçoamento artesanal 

justificaram a ausência. Eles alegaram que a maioria dos cursos ocorreu no período da manhã, 

neste turno as mulheres precisavam cuidar das tarefas domésticas e não tinham com quem 

deixar os filhos.  Outros mencionaram a impaciência deles próprios, durante a sua realização, 

pois não conseguiam aprender quase nada do que era ensinado. A intolerância de certos 

professores foi outra questão levantada pelos entrevistados para explicar a ausência durante os 

cursos. Alguns dos docentes não mantinham a calma no momento de ensinar aos alunos e, por 

isto, facilmente, ficavam irritados durante as aulas. Isto deixou os participantes acanhados.  

Intrigas e fofocas que surgiram entre os participantes no decorrer dos cursos 

foram consideradas como aspectos negativos para a participação da comunidade. A falta de 

solidariedade e de cooperação entre os artesãos, que sabiam um pouco mais da arte artesanal, 

com as demais, que estavam aprendendo a fazer artesanato, foram citados, também para a 

ausência de alguns da comunidade nos cursos.   
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As questões mencionadas nesta parte da pesquisa foram propositalmente expostas 

para mostrar os aspectos positivos e negativos que a comunidade do povoado Alagamar 

enfrenta para tentar melhorar a sua qualificação profissional.  

Os artesãos do povoado consideram que os novos tipos de artesanato produzidos e, 

mais tarde, a sua exposição e divulgação, proporcionaram a Alagamar se tornar mais 

conhecido no estado e até fora dele. Uma das artesãs relata porque o seu lugar de vida ficou 

mais conhecido por causa do aperfeiçoamento artesanal: 

[...] antes a gente só fazia chapéu! Depois do grupo de artesanato passou a 
melhorar até o acabamento nos produtos. As pessoas passaram mais a 
conhecer o artesanato e o conhecimento daqui. Até pessoas de São Paulo já 
tem conhecimento do artesanato daqui e já veio visitar. Isso depois do curso 
que teve e formou um grupo e passaram a ter acabamento mais especial nos 
produtos.( A. dos S., agricultor e artesão, 25 anos) 

Outra artesã complementa dizendo que as pessoas de fora conhecem hoje em dia 

mais o lugar em que ela vive    

[...] por causa desse artesanato! Nós estamos conhecendo novas pessoas que 
nunca tinhamos esperança de conhecer [...] Aqui é mais conhecido e mais 
novo. (C. dos S., artesã, 46 anos) 

Para alavancar tanto a dinâmica de produção do artesanato quanto a sua 

comercialização, a realização dos cursos de aperfeiçoamento foram consideradas pelos 

artesãos necessários. O SEBRAE foi citado pelos artesãos, como já foi mencionado como, a 

principal instituição que instigou o aperfeiçoamento artesanal no povoado. Uma das 

entrevistadas afirmou que  

[...] apesar de ter um artesanato que não era tão divulgado há um certo tempo 
atrás e através do curso que veio com o SEBRAE e a parceria, foi 
divulgando mais aqui. Aí por isso que Alagamar tornou-se mais conhecido. 
(IN) 

Alguns artesãos destacam que o povoado Alagamar só ficou mais conhecido pelo 

artesanato que é produzido atualmente, pois 

[...] tem coisas diferentes! Agora faz bolsas e peças variadas e antes só fazia 
chapéu e bolsa de carregação. (M. D.dos S., artesã, 47 anos) 

Para alguns artesãos do povoado, o artesanato que produzem adquiriu um novo 

valor. Este modificou, principalmente, o pensamento dos artesãos em relação ao lucro que 

podem ter, se optarem em produzir os artesanatos que atendem às exigências impostas pelo 

mercado global. Apesar de existir a possibilidade da perda de algumas características 

tradicionais que engendram o oficio de ser artesão em Alagamar, isto não pareceu ser uma das 

principais preocupações que aparecem nas conversas dos artesãos do povoado.  
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4.2 Ouricuri (Syagrus Coronata): mais do que uma matéria-prima 
 

 

 

Nesta subseção, é propósito apresentar algumas características da palmeira do 

ouricuri (Syagrus Coronata) como: taxonomia, locais de incidência, potencialidade, utilidade, 

uso incorreto e pesquisas relacionadas à palmeira. O ouricuri, já o mencionamos, é um 

elemento da natureza típico do Alagamar, que é manipulado de acordo com a cultura da 

comunidade para a produção artesanal.  

O artesanato produzido no povoado Alagamar é feito com a partir da fibra do 

Syagrus Coronata, palmeira conhecida principalmente pelos nomes vulgares ouricuri, urucuri, 

licuri, aricuri, licurizeiro, nicuri, coqueiro cabeçudo, coqueiro dicuri. (DRUMOND, 2007) O 

nome mais conhecido e utilizado no povoado Alagamar é ouricuri e, por isto, optamos por 

adotá-lo.  

O gênero Syagrus pertence à sub-família Arecoideae, possui 30 espécies 

distribuídas na América do Sul, com maior diversidade na região central do Brasil. Na região 

Nordeste, concentram-se dezesseis espécies e destas, quatorze são registradas para a floresta 

Atlântica como aponta Lopes, et al. (2007).  Em todo o Nordeste do Brasil, encontram-se 80 

espécies de palmeiras nativas que apresentam baixo grau de endemismo, 27,5%. (Rufino et al. 

2007)  

A palmeira do ouricuri pode ter até doze metros, seu caule pode chegar a trinta 

centímetros de diâmetro e suas folhas passam de dois metros de comprimento. Ocorre em 

solos silicosos de baixa e média fertilidade e é considerada padrão de terra boa, ocorrendo em 

solos de boa fertilidade, ainda que cascalhentos e secos, de Ramalho (s/d). 

 O ouricuri adapta-se bem às regiões secas e áridas. Ele tem grande potencial 

alimentício, ornamental e forrageiro. Sua utilização em regiões com limitação para a 

agricultura apresenta importância, pois é uma palmeira resistente a épocas de poucas chuvas. 

De acordo com Lorenzi (2004), pode-se encontrar o ouricuri desde o “leste do Rio São 

Francisco, Bahia, Norte de Minas Gerais, Sergipe, Alagoas e Sul de Pernambuco, na 

vegetação da Caatinga e Matas semidecíduas, bem como na transição com a restinga no leste 

e com o cerrado”. Nesses locais, as comunidades utilizam a palmeira para fins comerciais e 

uso pessoal.   

Em Sergipe, alguns pesquisadores da “Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária” (EMBRAPA), começaram a estudar o potencial do óleo do ouricuri para a 
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produção de biodisel, mas os primeiros resultados da pesquisa mostraram a inviabilidade da 

produção do combustível, porque quando comparado com o rendimento do óleo de coco 

(Cocos nucifera L), o óleo do ouricuri apresentou índices de rendimento muito baixos. 

Já se sabe que os elementos que compõem o ouricurizeiro são aproveitados . 

Segundo Lorenzi (2004:211), da palmeira, “o palmito, mesocarpo e amêndoas dos frutos são 

comestíveis; as folhas fornecem cera, as amêndoas são usadas para extração de óleo para 

sabão, e o endocarpo (caroço) usado no artesanato regional”. O potencial do ouricurizeiro 

para cultivo no paisagismo também foi descoberto, assim como o poder de combustão dos 

seus frutos.  

 Se bem explorado, o ouricurizeiro torna-se um elemento imprescindível para 

comunidades carentes que moram em áreas onde ele existe em abundância, gerando, assim, 

mais desenvolvimento para esses lugares. Na Bahia, alguns pesquisadores do8 CEFET, 

realizaram pesquisas voltadas ao aproveitamento do ouricurizeiro para a promoção do 

desenvolvimento local. A comunidade do município de Caldeirão Grande/BA foi adotada 

como objeto do estudo. Os pesquisadores do CEFET direcionaram seus estudos, 

principalmente, ao potencial nutritivo e socioeconômico do ouricurizeiro. Para isto, eles 

realizaram pesquisa físico-química para descobrir a composição nutricional do fruto do 

ouricuri. O cálcio, magnésio, ferro, cobre, zinco e manganês foram os minerais encontrados 

durante a pesquisa, revelando-se, com isso, que o ouricuri pode trazer benefícios à saúde e, 

assim, ser incorporado às refeições, tornando-as mais saudáveis. 

 Farinha, geléias, sucos, cocadas, sorvetes, licor, iogurtes e outros subprodutos 

ainda podem ser desenvolvidos e são opções de alimentos produzidos a partir do ouricuri, mas 

no povoado em estudo não foi observada nenhuma das práticas mencionadas. Outro beneficio 

revelado durante as pesquisas do CEFET foi que a cera encontrada nas folhas da palmeira 

contém substâncias antiinflamatórias, que podem ser utilizadas por indústrias de fármacos e 

cosméticos. Os benefícios que o ouricuri pode trazer às pessoas não estão somente 

relacionados aos alimentos oriundos do fruto. Aqueles pesquisadores analisaram a relevância 

da palmeira para a produção artesanal. Eles destacam que: 

The leaves of the palm tree yield an immense variety of handcraft – hats, 
brooms, purses and bags, mattings, fans, wax. The small coconuts facilitate 
the production of bijou, utensils for the kitchen and the household. From the 

                                                 
8 CEFET, cujo nome atual é Centro Federal de Educação Tecnológica. 
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hard leaves, one can make fruit bowls, lamps and many articles for 
decoration of a house9. (Ministério da Educação, 2006:11) 

No caso da comunidade do Alagamar, os artesãos, fazem bolsas, peças 

decorativas para casas, chapéus, entre outros, conforme já foi apresentado. Estes são 

considerados elementos que geram renda. No povoado, os artesãos retiram a palha necessária 

para o artesanato de forma extrativista.   Em relação ao extrativismo, a palmeira do ouricuri 

na Região Nordeste 

[...] semelhante ao umbu (Spondias tuberosa Arruda) e à carnaúba 
(Copernicia cerifera (Arruda) Mart.), está entre as principais espécies 
exploradas. O licuri, por ser uma palmeira totalmente aproveitável, vem 
sendo amplamente explorada desde os tempos coloniais. A extração vem 
causando a destruição dos licurizais nativos, que continuam sendo 
explorados em larga escala. (DRUMOND, 2007:10) 

Segundo o respectivo autor, a exploração desordenada do ouricurizeiro pode 

tornar esta espécie de palmeira vulnerável, futuramente, ser ameaçada de extinção, devido ao 

seu uso intenso para fins artesanais que é praticado tradicionalmente, e à sua derrubada para a 

prática de atividades agrícolas e pecuárias. Isto para a comunidade do Alagamar. No caso da 

carnaúba, a demanda pela cera desta palmeira é grande. Conforme Oliveira (2006:81):   

De forma geral, as aplicações da Cera de Carnaúba são bastante diversas: na 
fabricação de adesivos térmicos, polidores para as indústrias automobilística, 
alimentícia, coureira, cerâmica e madeira; como agente desmoldante na 
metalurgia e ligante em cosméticos; lubrificante e impermeabilizante na 
produção de tecidos e papel, entre outros. 

Em Alagamar, já é visível que o número de ouricurizeiros diminuiu. Alguns 

moradores do povoado afirmaram que a coleta da palha já é feita em lugares mais distantes do 

povoado, pois as palmeiras de ouricuri foram derrubadas no decorrer do tempo. Um dos 

entrevistados destacou os sítios nos quais se encontram as melhores palhas: 

No Robalo e na Batinga. É lá que tem palha boa! Aqui não tem! O que tem é 
pouco. O pessoal derrubou os curizeiros que era ali onde estão os sem terra, 
agora é a casa deles.(E. da S. S., merendeira e artesã, 29 anos)  

 
É preciso destacar que, para os artesãos do Alagamar, o ouricuri não significa 

apenas uma matéria-prima, proveniente do ambiente, que serve para fazer artesanato. Ele está 

impregnado de significados, apesar da diminuição da palmeira na área do povoado. Os valores 

atribuídos aos ouricurizeiros, assim como aos demais recursos naturais típicos do território, 

estão vinculados à consciência que os seus moradores tem da natureza, o que instiga a 

                                                 
9 As folhas da palmeira rendem ainda uma diversidade imensa de artesanato – chapéus, vassouras, bolsas, balaios, 
esteiras, abanadores e ceras; dos coquinhos se fabricam bijuterias, utensílios para cozinha e lar; da cunca 
(espécie de folha dura), pode-se fazer fruteiras, abajures e muitos artigos para decoração do lar.    
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formação de uma identidade com o território. Isto deve ser considerado pela comunidade do 

povoado essencial para a manutenção das suas vidas.  

No entanto, o atual modelo de consumo global está corroendo o comportamento 

dos homens em relação à natureza. A interação que ocorre entre os membros da comunidade 

do Alagamar com a natureza é cada vez menor. Nota-se que o processo de produção 

capitalista e a evolução das técnicas foram os principais fatores que ocasionaram mudanças 

significativas na compreensão das relações entre sociedade e natureza.   

As discussões acerca da problemática ambiental destacaram-se no cenário 

mundial como uma das principais questões tratadas por diversos setores das sociedades. Isto 

ocorreu, devido à mudança do valor dos recursos naturais, tanto para os indivíduos quanto 

para as forças produtivas das diversas áreas econômicas.   

No ponto de vista de Cunha & Guerra (2005:25) 

Na atual fase capitalista, as práticas econômicas, um aspecto particular das 
demais práticas sociais, modificam o espaço físico na condição de valor de 
uso e de valor de troca, gerando uma dinâmica de mercado em torno do 
próprio espaço, dinâmica essa que inclui a produção de bens materiais e a 
adequação do meio ambiente circundante às necessidades sociais. [...] 
Confirmando essa tendência, o incremento técnico acumulativo vem 
intensificando o domínio sobre a natureza [...].      

Natureza conforme o presente discurso capitalista é utilizada e modificada para 

atender às necessidades dos mercados, que giram em torno da busca incessante da 

lucratividade das suas firmas, instituições e fábricas. Na compreensão de Almeida (2003:72-

73): 

A natureza se reinventa na modernidade pelo seu valor. Florestas, matas, 
manguezais, cerrado e caatinga suscitaram valorizações diversas e até 
contraditórias na exploração, preservação e conservação. É claro que o valor 
atribuído a estes lugares está vinculado à consciência que os homens têm de 
sua relação com a natureza: de recurso, principalmente econômico, 
domesticada, espetáculo e/ou exibição e inesgotável; ao contrário, nesta 
relação, ela pode ser, ainda, empecilho, selvagem e perecível.  

Neste sentido, o que está em jogo são os valores dados à natureza que, atualmente, 

são estabelecidos pela importância econômica dos seus recursos. Essa situação, caracterizada 

pela procura e uso intenso de matérias-primas, ocasiona diversos problemas ambientais e a 

perda das relações culturais das sociedades tradicionais com sua terra, lugar de reprodução da 

vida.  

Leff (2006:420) considera a cultura “como o conjunto de valores, saberes e 

práticas que modulam os estilos de vida e os direitos das comunidades sobre seus territórios 

étnicos, sobre suas práticas sociais e suas instituições para a autogestão de seus recursos”. Por 
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isto, ela deve ser considerada nos debates a respeito da destruição da natureza. O 

conhecimento acumulado sobre o meio natural faz parte de uma cultura particular que é 

inerente às comunidades locais e pode contribuir nas formas de manejo ecológico de maneira 

sustentável.  

Nesta perspectiva, é viável a discussão acerca da cultura ecológica. De acordo 

com Leff (2000:123), ela é compreendida como “um sistema de valores ambientais que 

reorienta os comportamentos individuais e coletivos, relativos às práticas de uso dos recursos 

naturais e energéticos”. Na crise ambiental, o conceito de cultura ecológica pode ser adotado 

com o intuito de mostrar a experiência de alguns grupos sociais, a respeito das coisas naturais, 

deve ser considerada na gestão do ambiente.  

Refletir, pois sobre, as questões mencionadas acima torna-se importante, porque a 

interação de grupos sociais com o meio ambiente mostra o papel relevante da cultura nesta 

relação, a qual constrói modos de vida particulares. Com a (re) significação da natureza e o 

novo valor atribuído às diversidades ecológicas, as comunidades tradicionais que são 

portadoras de conhecimentos do meio natural passam a interessar a distintos setores de 

diversos mercados que procuram a apropriação da biodiversidade. Sem dúvida, o novo papel 

dessas comunidades, no atual âmbito econômico e social, pode prejudicar a preservação das 

suas identidades, de seus valores culturais e mudar suas relações com a natureza.  

Para Almeida & Vargas (1998), estudos direcionados à utilização e até mesmo à 

reposição de determinados recursos renováveis seriam úteis para um cenário de 

sustentabilidade. Neste caso, as autoras destacam a questão da produção artesanal, inerente à 

cultura do sertanejo, que ocorre a partir da retirada de matérias-primas provenientes da 

caatinga do sertão de Sergipe.  

No entender de Vargas (1999:242), “o artesanato, como expressão da cultura, da 

identidade territorial e fonte geradora de emprego e renda é um exemplo de alternativa 

econômica que extrapola a dependência dos Governos locais com relação ao Governo 

estadual”. Dessa forma, pode-se dizer que, na produção de produtos artesanais, as questões 

culturais, quanto as ambientais e econômicas estão imbricadas e devem ser tratadas 

conjuntamente, desde que a utilização dos bens do ambiente natural seja para fins econômicos.   

A maneira como a comunidade do povoado Alagamar se relaciona com a natureza 

reflete o sistema cultural do grupo. As práticas do cotidiano, as relações sociais, culturais e 

econômicas presentes no espaço exercem influências nas formas de interação com os bens 

ambientais do território.  
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4.3 Ações das instituições externas e as implicações no processo de produção artesanal e 

nas relações entre os artesãos 

 

 

A Prefeitura Municipal de Pirambu é uma das instituições mencionadas pelos 

artesãos do povoado, no que diz respeito á ajuda que recebem para melhorarem a atividade 

que praticam. As informações a respeito da sua atuação em Alagamar foram fornecidas, 

principalmente, pela comunidade. Isto, se explica porque os órgãos da prefeitura que são 

responsáveis pelas ações que promovem a atividade artesanal em Pirambu, exatamente, em 

Alagamar, repassaram informações infundadas ou mesmo, falsas. Por esse motivo, as 

entrevistas e conversas informais foram consideradas mais relevantes.  

A Prefeitura, em relação à ajuda prestada à comunidade estudada, destacou-se 

entre 2005 e 2006, quando doou duas máquinas de costura e R$ 2.000 reais em materiais 

(miçangas, fitas decorativas, agulhas, vidrilhos, etc) para os artesãos do povoado, como 

também disponibilizou os seus veículos para eventuais deslocamentos dos artesãos.  

Entretanto, a forma de administração do auxílio cedido pela prefeitura não 

agradou a todos os trabalhadores do Alagamar. Alguns artesãos reclamaram da concentração 

das mercadorias e máquinas doadas ao grupo “Raízes da Terra”.  Isso ocasionou problemas e 

conflitos entre os artesãos, mas nem as reclamações feitas trouxeram mudanças no uso dos 

equipamentos e pouca coisa mudou no povoado. Nota-se que quem faz parte do grupo 

“Raízes da Terra” continua beneficiando-se mais do que os demais artesãos da comunidade.       

É necessário destacar que, durante as entrevistas, os membros do povoado 

mostraram-se retraídos e desconfiados com as perguntas que contemplaram a relação deles 

com a prefeitura. A realidade das ações que serviam como base de ligação entre a comunidade 

e o administrador local, veio á tona por meio de conversas informais.   

Os moradores do povoado exaltaram os dois últimos prefeitos de Pirambu, porque 

a “ajuda” que eles prestavam aos artesãos era expressiva10.  

Os funcionários da prefeitura justificaram a situação de descaso do poder local em 

relação ao artesanato desenvolvido em Pirambu, à intervenção pública que o município estava 

sofrendo na época da pesquisa de campo. Em trabalho anterior afirmamos  

                                                 
10 A admiração “exagerada”, segundo os artesãos, ocorria, supostamente, porque eram muitas as trocas de 
benefícios e favores entre o povo e o administrador local. Estas suposições e certas acusações de improbidade 
administrativa resultaram em uma intervenção pública no município.  
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No início do ano de 2007, o prefeito de Pirambu denunciou à polícia que era 
subserviente ao ex-prefeito e que dava uma quantia de dinheiro retirado da 
prefeitura para seus gastos pessoais e políticos. Depois deste episódio, foi 
decretada a intervenção pública para averiguar as denúncias feitas sobre as 
irregularidades administrativas no município. (Gonzaga, 2007:211) 

Durante o período em que a intervenção ocorreu, as ações destinadas à melhoria 

de vida dos artesãos foram mínimas. Esta situação provocou mudanças no modo de vida de 

alguns moradores do Alagamar. Aqueles que eram contratados pela prefeitura foram 

demitidos e passaram por dificuldades financeiras. A produção artesanal, de acordo com os 

membros da comunidade, tornou-se o único meio de renda para algumas famílias.  

Contudo, instituições que atuam no setor artesanal em Sergipe beneficiaram a 

comunidade com ações voltadas para instigar a elevação da qualidade do artesanato do lugar, 

dentre elas, o SEBRAE, que faz o acompanhamento dos artesãos do Alagamar desde 2006, 

através do projeto11 “Artesanato Trançado na Palha”. Este tem como público alvo no estado, 

os povoados Alagamar e Aguilhadas no município de Pirambu, os povoados Tigre, Junca e 

Piranhas no município de Pacatuba; os povoados Carro-Quebrado e Estiva dos Paus, no 

município de Japoatã e o povoado Passagem, no município de Neópolis. 

Entre os cursos que a instituição mencionada promoveu em Alagamar, foram 

identificados seis: Aprender a Apreender, Juntos Somos Fortes, Associativismo, Como 

Calcular o Preço do Produto, Aperfeiçoamento e Acabamento Perfeito e Novos Designs.  

Os cursos contribuíram para a capacitação dos artesãos do povoado, que foram 

orientados a desenvolver peças apropriadas para a comercialização, além de obterem 

informações atuais a respeito do setor artesanal. É preciso destacar que a comunidade 

assistida teve todo o suporte técnico durante os cursos. O órgão gestor proporcionou a 

realização dos cursos para obter o fortalecimento do artesanato do lugar, seguindo sempre, é 

claro, a política empresarial que é praticada em todo o Brasil.     

Os cursos que ocorreram no povoado foram ministrados por funcionários do 

SEBRAE, que trabalharam com grupos de até trinta, pessoas no máximo. No povoado, quem 

participou, principalmente, destes cursos foram os artesãos do grupo “Raízes da Terra”, 

justamente por ser organizado. 

 O fato de o SEBRAE proporcionar cursos de aperfeiçoamento artesanal 

direcionados apenas para pequenos grupos ocasionou indignação por parte daqueles artesãos 

que não puderam participar dos cursos oferecidos. Indignados, eles queixaram que os 

                                                 
11  De acordo com a gestora do projeto mencionado, Wânia Alzira Rodrigues Santos, a metodologia de 
elaboração e gestão de projetos adotada pelo SEBRAE, GEOR “Gestão Estratégica Orientada para Resultados”, 
especifica as ações dos projetos que são desenvolvidos. 
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membros do grupo “Raízes da Terra” tem preferência em tudo, no que se refere ao artesanato, 

enquanto eles quase sempre acabam ficando de “escanteio”. 

A “Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe”, (EMDAGRO), é 

outra instituição que auxilia os artesãos do Alagamar. Ela é a Empresa Estadual de 

Assistência Técnica e Extensão Rural de Sergipe, que faz a “Declaração de Aptidão ao 

Pronaf”, (DAP), para as famílias das áreas não-urbanas do estado que almejam conseguir 

crédito, do Pronaf “B” “Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar”. Este 

programa tem como objetivo a produção e geração de renda das famílias agricultoras de mais 

baixa renda do meio rural do Brasil. (MDA, 2008).    

O Pronaf disponibiliza recursos financeiros de baixo valor para serem empregados 

em atividades agrícolas e não-agrícolas das áreas rurais, auxiliando os moradores do povoado 

Alagamar a investirem na produção agrícola e artesanal desenvolvida no território pesquisado.  

Os membros da comunidade, em sua maioria artesãos, que foram beneficiados 

com o Pronaf “B”, investem o recurso que recebem, principalmente, na agricultura ou em 

mobiliar e reforma de suas casas. Os investimentos direcionados para o artesanato são poucos, 

mesmo a atividade artesanal serem considerada não-agrícola pelo “Ministério do 

Desenvolvimento Agrário”, (MDA), o que a enquadra no programa. 

Algumas justificativas foram apresentadas por membros da comunidade, para 

explicar porque o artesanato não é merecedor de tanto investimento. Dentre as explicações, 

foi dito que a aquisição dos empréstimos deve ser utilizada para comprar aparelhos 

domésticos, alimentos e melhorar as condições de moradia. Este tipo de conduta da 

comunidade é contrário aos objetivos pelo qual o Pronaf foi criado que deveria ser aplicado na 

produção dos meios de vida. 

Já foi concedido para alguns moradores do povoado, o crédito de R$ 1.500 reais 

através do Pronaf “B”, que deve ser pago no prazo de até dois anos. De acordo com o MDA, 

as famílias que pagam em dia o crédito têm um desconto de 25% sobre o valor da parcela 

paga. Além disso, as famílias também podem ter acesso aos créditos de R$ 4.000 reais pelo 

Pronaf “B” e de R$ 5.000 e R$ 6.000 reais pelo Pronaf “C”, mas para este último, é 

necessário que tenham aumentado sua renda12.  

                                                 
12  A quantidade dos benefícios do Pronaf B e C, não foram informados pelos funcionários da EMDAGRO.  
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Na comunidade do Alagamar a EMDAGRO já realizou cursos voltados para 

agricultura familiar e artesanato13.  

A técnica trabalha juntamente com um outro da área econômica, e os dois são 

responsáveis pela coleta de dados necessários para a DAP dos moradores do povoado e pelas 

atividades socioeconômicas existentes no povoado, principalmente, o artesanato. A 

funcionária mencionada tem papel de destaque, quando se fala das ações da EMDAGRO em 

Alagamar, pois ela se aproximou dos artesãos, com os cursos de capacitação, que parece ser 

um integrante da comunidade, pois sempre colaborou com o pessoal do povoado, 

principalmente os artesãos, no que era preciso. Em alguns eventos do estado em que a 

EMDAGRO esteve envolvida, a técnica indicou a participação dos artesãos do povoado e 

solicitou acompanhá-los, com o intuito de instruí-los nas vendas de suas peças. Ela como 

funcionária e amiga da comunidade, conseguiu melhorar o relacionamento e auto-estima dos 

artesãos, bem como as vendas e o conhecimento em relação ao setor artesanal de Sergipe.  

Atualmente, a técnica representa a EMDAGRO, juntamente com outros colegas 

de trabalho no “Programa de Desenvolvimento Regional Sustentável”, (DRS), que atende o 

povoado Alagamar, que é promovido pelo “Banco do Brasil”, (BB). Ela continua auxiliando 

nas questões referentes ao artesanato, além de contribuir com sua experiência na fabricação de 

doces com frutas típicas da região, especificamente a mangaba.   

Ao se falar de propostas de desenvolvimento para territórios, o programa DRS é 

destacado. Em meados de abril de 2008, o DRS chegou a envolver 4.617 municípios do país, 

apresentando 5.408 planos de negócios, alguns em fase de elaboração e outros, em execução. 

(BB, 2008)  

Os objetivos do programa mencionado eram impulsionar o desenvolvimento 

sustentável das regiões onde o BB atua, por meio da mobilização de agentes econômicos, 

políticos e sociais e apoiar a formação de rede de colaboração, disseminando o conhecimento 

e promovendo o desenvolvimento sustentável. (SEPLAN, 2007)  

No estado de Sergipe, o DRS em 2008 tinha 76 planos aprovados, que 

beneficiavam 9.400 famílias em 59 municípios. Dentre as atividades econômicas 

desenvolvidas no estado que o programa busca incentivar estão Horticultura, Mandiocultura, 

Piscicultura, Artesanato, entre outras. Em 2008, iniciou-se a aplicação do DRS no povoado 

                                                 
13  É importante destacar que a funcionária da EMDAGRO e técnica em Economia Doméstica, Josenilde 

Oliveira de Menezes, faz parte da equipe que desenvolve o trabalho de extensão rural para a produção 
agrícola e do artesanato no povoado desde 1989.  
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Alagamar, com o objetivo de melhorar a estrutura da atividade produtiva típica do lugar, o 

artesanato. 

Nesse mesmo ano, durante os meses de setembro, outubro e novembro, estivemos 

presente em algumas reuniões do DRS no povoado e observamos as propostas de estratégias 

de desenvolvimento que buscam impulsionar a produção artesanal e, consequentemente, a 

qualificação dos artesãos, eram as mais estimuladas.      

As principais metas do programa DRS para a comunidade foram anunciadas 

durante as reuniões que ocorreram nos meses mencionados anteriormente. Os coordenadores 

e parceiros do programa, na primeira etapa do projeto, decidiram priorizar algumas ações, 

dentre elas a realização de cursos para qualificar os artesãos, a atualização do seu estatuto, 

bem como, a doação e reforma do prédio desativado que pertence à prefeitura do município e 

que se localiza no povoado.  

Os artesãos do povoado, durante as reuniões do DRS, tiveram como principal 

reivindicação um local próprio para desenvolver e comercializar suas peças, pois até então 

eles faziam isso na sede da AMPA ou nas calçadas do lugar. Esta situação, para os 

coordenadores do DRS, no primeiro momento, teve como única solução a doação provisória 

de uma sala no galpão de estocagem da COOJARDIM, ideia que foi logo aceita pelos artesãos.    

Com a mudança para o novo local de trabalho, os artesãos mostraram-se 

satisfeitos, pois não precisariam mais depender da disponibilidade do espaço da AMPA e do 

seu administrador para trabalharem. Os artesãos conseguiram, também, a ajuda de custo, 

procedente da Casa de Farinha do povoado.  

O benefício acima foi proposto durante as reuniões do DRS pelo representante da 

prefeitura, responsável pela administração da Casa de Farinha. Ele se comprometeu que a 

cada dez litros de farinha vendidos ao dia, os artesãos poderiam ficar com um, desde que 

fechassem o caixa no final do expediente. Esta ajuda foi bem aceita por todos os participantes 

do DRS Alagamar.    

Também foi proposto, nas reuniões do programa, fazer um levantamento 

ambiental das áreas do povoado que apresentam ouricurizeiros (syagrus coronata), com o 

propósito de desenvolver um plano de manejo direcionado para a preservação da palmeira 

mencionada. Esta ação ficou a cargo da EMDAGRO. 

O “Banco do Nordeste do Brasil”, (BNB), destaca-se como outro órgão 

importante, quando à questão é incentivo ao artesanato. Em 2002, lançou uma cartilha de 

estudo, denominada “Artesanato em Palha: a Palha que Traz Bons Ventos”, relacionado ao 

“Programa de Desenvolvimento do Artesanato no Nordeste”.  
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A elaboração da cartilha foi voltada a ações de capacitação e apresenta uma visão 

do processo de produção de artesanato em palha. Buscou identificar como o processo de 

produção artesanal pode ser melhorado, preservando suas características, para se obter um 

produto com melhor padrão de qualidade. Isto, com o intuito de atender às exigências do 

mercado.  No caso desta cartilha, analisou-se o processo de produção do artesanato, feito a 

partir da palha da carnaúba.  (BNB, 2002) 

Como instrumento técnico, a cartilha desenvolvida pelo BNB auxilia a 

capacitação dos agentes produtivos da Região Nordeste, Norte de Minas Gerais e do Espírito 

Santo.  A comunidade do Alagamar já utilizou a cartilha mencionada, mas seus membros, 

entretanto, afirmaram não se lembrar de nenhuma ação do BNB voltada para a qualificação 

dos artesãos como, por exemplo, os cursos de capacitação.  

O BNB dispôs do “CrediAmigo” como programa que engloba o “CrediArtesão”, 

que tem como objetivo  dar subsídio aos artesãos em relação a linhas de crédito. Com isto, o 

BNB busca contemplar as Cadeias Produtivas do Artesanato no Brasil. De acordo com o 

banco, o CrediArtesão 

[...] foi instituído com o objetivo de reunir e organizar sistematicamente 
todos os participantes desta cadeia produtiva para que, em conjunto, sejam 
encontradas soluções para a organização e crescimento da atividade. (BNB, 
2008:1)  

   No povoado Alagamar, as linhas de crédito do CrediArtesão não são tão bem 

aceitas pela comunidade. Isto ocorre devido às exigências que o programa impõe aos que 

almejam conseguir empréstimos. Dentre as exigências do CrediArtesão, estão: formar um 

grupo de três a dez pessoas, que devem concordar em adquirir o crédito de forma conjunta; 

todos devem ser responsáveis pelo empréstimo e caso um dos participantes do grupo não 

possa pagar, os demais devem se unir para honrar a dívida, para que o grupo não se torne 

inadimplente. Essas exigências acabaram assustando alguns membros da comunidade e, por 

isso, eles não concordaram com as propostas do CrediArtesão. 

  As ações da instituição “Comunidade Católica Bom Pastor”, por meio do Projeto 

“Fortalecendo o Artesanato e a Segurança Alimentar Nutricional de Sergipe”, foram 

constatadas durante as últimas visitas da pesquisa de campo em Alagamar, ocorridas no mês 

de dezembro de 2008.  

O projeto mencionado foi selecionado através do edital nº 01/2008, lançado pela 

“Secretária de Estado da Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento Social de Sergipe, 

(SEIDES), que teve como objetivo selecionar propostas para a execução de projeto que visa 
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ao fortalecimento e á potencialização da economia familiar nas áreas de segurança alimentar e 

nutricional e da inclusão produtiva no Estado de Sergipe. (SEIDES, 2008)  

Na comunidade do Alagamar, foi possível constatar que a segurança alimentar foi 

priorizada pelos coordenadores do projeto da Bom Pastor, em relação ao artesanato, porque os 

técnicos de segurança alimentar da instituição já estavam escalados para realizar palestras 

sobre: a importância dos alimentos da terra, bem como as receitas que poderiam ser 

desenvolvidas a partir deles. A mangaba foi o principal produto alimentício utilizado pelos 

técnicos para enriquecer as refeições da comunidade.  

Por fim, pode-se dizer que o artesanato de palha do Alagamar ainda necessita de 

auxílio para aumentar o seu potencial produtivo. As atuais políticas públicas não estão 

instigando, de maneira integral, a melhoria da atividade artesanal e o comércio das peças do 

povoado. Estes dois aspectos devem ser pensados, concomitantemente, no momento da 

elaboração de políticas que tenham como objetivo vislumbrar o Alagamar e os trabalhadores 

do artesanato que nele vivem. Uma questão que pode ser considerada durante o 

desenvolvimento das políticas, direcionadas aos artesãos do povoado é, o trabalho em rede. 

Ele favorece a ajuda mútua e a cooperação nas fases de produção e comercialização artesanal.        
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Capítulo V- A relevância das redes sociais na produção artesanal                       
do lugar 
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Este capítulo apresentará discussões acerca dos artesãos do povoado Alagamar e, 

as redes sociais que permeiam a atividade artesanal praticada pela comunidade. Serão 

apresentadas as principais redes que configuram a confecção e a comercialização do 

artesanato, destacando o nível de parentesco entre seus integrantes. A próxima seção traz a 

classificação das redes que compõe as relações sociais dos artesãos, assim como as ameaças e 

aspectos positivos que a penetram. A rede social da coleta da Palha do Ouricuri, também 

merecerá uma seção neste capítulo, bem como as discussões a respeito das perspectivas para o 

fortalecimento e consolidação da produção artesanal do Alagamar, no cenário estadual.         

 

 

5.1 Os artesãos, as redes sociais e o artesanato   

 

 

Entender a noção de redes no decorrer do tempo até os dias atuais é fundamental 

para reconhecer as suas diferentes representações e, o seu papel imprescindível na 

organização de uma sociedade, na difusão de informações, na concentração de atividades 

econômicas e infra-estrutura consolidada em uma região. Corrêa (1997), assevera que há 

diferentes redes recobrindo a superfície terrestre, redes que são planejadas e espontâneas, 

formais e informais, temporárias e permanentes, materiais e imateriais, regulares e irregulares.   

Dias (1995:148) considera que “Os fluxos, de todo tipo, das mercadorias às 

informações pressupõem a existência das redes. A primeira propriedade das redes é a 

conectividade, qualidade de conexo, que tem ou em que há conexão, ligação”.  Esta ocorre, a 

partir dos nós, que conectam os diferentes lugares, pessoas e informações.  

No caso dos artesãos do Alagamar, os nós constituídos por meio da produção e 

comercialização do artesanato viabilizam os fluxos de venda das peças artesanais, 

possibilitando interações espaciais. Estas provocam maiores conexões entre os artesãos e os 

compradores das suas criações.  

Já as relações sociais que territorializam o lugar Alagamar são baseadas na 

confiança entre os artesãos, que é constantemente reproduzida pela rede social que representa 

as formas de relacionamentos afetivos ou profissionais existentes entre os membros da 

comunidade. Por possuírem interesses e objetivos comuns, os artesãos compartilham idéias e 

valores similares que modelam o modo de vida do seu território de vivência, o qual, devido às 

redes sociais que permeiam o cotidiano do povoado, é marcado por manifestações de capital 

social.  Relembramos que o capital social já foi dito no capítulo terceiro. 
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Nesse contexto, pode-se dizer que o ambiente social do povoado está 

condicionado à cultura dos seus moradores e apresenta elementos que valorizam a família, as 

tradições do lugar e a cooperação, aspectos fundamentais para a solidariedade grupal, o 

capital social, que é notado nas redes existentes entre alguns artesãos do povoado.   

Conforme Lomntiz (2004:133)        

Una red social es un campo de relaciones entre individuos que puede ser 
definida por un variable predeterminda y referirse a cualquier aspecto de una 
relación. Una red social no es un grupo bien definido y ilimitado, sino una 
abstracción científica que se usa para facilitar lá descripción de un conjunto 
de relaciones complejas en un espacio social dado.  

Para esta pesquisa, as redes sociais identificadas estão presentes nas etapas de 

produção e comercialização do artesanato, delimitando um campo referencial efêmero. Pode-

se afirmar que, desde a extração da palha do ouricuri à venda do artesanato, as redes entre os 

artesãos trazem benefícios, baseados, primeiramente, nas regras de reciprocidade que só os 

próprios integrantes da rede têm conhecimento. Contido, elas se desfazem uma vez findo o 

motivo que levou a sua criação. A (Figura 023), ilustra, a grosso modo, a hierarquia entre os 

artesãos em relação ao conhecimento e papel que apresentam no decorrer das fases de 

produção e comercialização do artesanato no povoado Alagamar.  

 
Figura 023- Rede dos Artesãos do Alagamar 

 
Fonte: GONZAGA, T. P. A. Pesquisa de Campo, agosto 2008. 
 
 
 
 

Nesta rede, quem está no centro nodal são os artesãos – grandes 

produtores/fornecedores. Eles ocupam o nível maior na hierarquia da rede porque têm grande 

Artesãos – grandes 
produtores/ fornecedores 

Artesãos - coletores da 
palha 

Artesãos - que não sabem fazer 
peças completas 
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conhecimento das técnicas, fazem o artesanato com perfeição, além de terem compradores 

assíduos para sua produção. Os demais integrantes, os artesãos coletores da palha e os que não 

sabem fazer as peças completas, ocupam níveis inferiores na rede. Estes são responsáveis por 

etapas mais “simples” do processo de produção artesanal, como, por exemplo, coletar as 

palhas. Além disso, necessitam do auxílio dos grandes produtores/fornecedores para aprender 

a fazer as peças, pois não dominam bem as técnicas utilizadas na elaboração do artesanato. A 

seguir, outra rede a “grosso modo” identificada durante o estudo.     

      
 Figura 024 - Rede dentrítica de Comercialização do Artesanato  
 

 
               Fonte: GONZAGA, T. P. A. Pesquisa de Campo, agosto 2008.  

 
 

Os atravessadores 1 e 2, nesta rede dentrítica, ocupam o centro nodal e, sua 

localização é excêntrica, pois deles saem os diversos fluxos para os locais consumidores. 

Nesta rede a hierarquia estabelecida é voltada para o acúmulo capitalista, ou seja, a intenção é 

vender o maior número de peças artesanais que for possível . Os atravessadores 1 e 2, são os 

compradores e, importantes nós de distribuição. O primeiro, a cada quinze dias leva as peças 

desenvolvidas por quase todos os artesãos do lugar a um dos mercados centrais de Aracaju, o 

“Antônio Franco”. O principal tipo de artesanato entregue aos comerciantes do mercado são 

os chapéus de voltas e as bolsas de carregação, feitos, conforme já foi dito, pela comunidade. 

Alguns dos entrevistados relataram: 

Atravessador-1 
 

Atravessador-2 

Mercado Central de Aracaju 

Mercado Central de Aracaju 

Comprador do 
Povoado 

Comprador por 
Encomenda 

Outros 
Estados  

Outros  
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A gente vende aqui no povoado, o artesanato! O pessoal compra. Tem umas 
três mulheres que compra e leva pra Aracaju pra vender. (G. dos S., 28 anos, 
artesão e autônomo) 

Bom, pra vender as peças de artesanato é fácil! Como eu falei, temos uns 
compradores do produto simples que são atravessadores que compram 
sempre e levam pra Aracaju e, vendem barato. Sempre, toda semana vem e 
diz preciso de tantas peças dessa aí. (A. dos S., 32 anos, artesão e autônomo) 

No caso do atravessador-1, ele recebe uma porcentagem sobre o valor do 

artesanato vendido. Por exemplo, a cada chapéu vendido por R$ 1,00 real, o atravessador 

recebe R$ 0,50 centavos e o restante do valor é repassado para o artesão fabricante. Com as 

bolsas a porcentagem é diferente: cada bolsa vendida por R$ 2,50 centavos, o atravessador 

recebe R$ 1,00 real.  

O mais discutido pelos artesãos do povoado, a respeito da venda do artesanato e 

do lucro obtido, não é a porcentagem que pagam para o atravessador-1, mas a demora dos 

comerciantes do mercado para pagarem as peças que compram. Só depois de quinze dias, a 

partir da entrega das peças o atravessador-1 retorna ao mercado para receber o pagamento. 

Isso é observado pelos artesãos como um dos aspectos negativos da profissão, porque o 

retorno financeiro além de pequeno é demorado.      

 Para justificar porque cobra porcentagem sobre o valor das peças que consegue 

vender, o atravessador-1 explica que é para cobrir as despesas da viagem, o transporte 

rodoviário que custa R$ 16,00 reais, a alimentação dele e do indivíduo ajudante de todas essas 

operações de carregar e vender.   

 Não existe uma quantidade determinada de artesanato que os artesãos devem 

entregar para o atravessador-1 no período que vão ao mercado. Os artesãos repassam a 

quantidade de artesanato que consegue fazer até o dia em que as peças são levadas. Caso 

algum comerciante do mercado solicite uma encomenda, ai sim é que o atravessador-1 

repassa os pedidos para os artesãos de maior contato.  

No caso do atravessador-2, ele estabelece contato com um dos grandes 

produtores/fornecedores quando deseja comprar o artesanato. Esta compra ocorre, 

normalmente, por encomenda, pois o atravessador-2 não adquire peças para sua revenda; de 

fato, ele intermédia um comerciante interessado em comprar as mercadorias artesanais.  

Os artesãos do povoado entregam o artesanato ao atravessador-2 e, recebem o 

dinheiro da venda somente quando ele recebe o pagamento da revenda que fez. Isto demora, 

cerca de quinze à trinta dias, porque algumas vezes a transação comercial que o atravessador-

2 faz é realizada em outros municípios de Sergipe, ou em, diferentes estados do Brasil.   
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Os dois atravessadores, que fazem parte da rede de produção e comercialização do 

artesanato, a partir do momento que compram as peças artesanais dos artesãos do povoado e, 

as revende, viabilizam o aumento do fluxo dos produtos e, respectivamente, que a rede se 

amplie. Pode-se afirmar que eles formam outra rede que pode ser christalleriana ou dentrítica.  

Os artesãos mais contactados pelos atravessadores 1 e 2 no povoado, considerados 

como os grandes produtores/fornecedores são aqueles que se comprometem a produzir mais 

peças artesanais quando é preciso. Esse compromisso é assumido em função do capital social 

que eles dispõem, envolvendo membros da família, filhos, mãe, cônjuge, nora e genro os 

ajudam constantemente na produção. É importante destacar que a ajuda mencionada ocorre no 

período em que os filhos não estão estudando, quando o cônjuge e genro não estão 

trabalhando e quando a nora e a mãe terminam as tarefas do lar.   

Como demonstramos até aqui, a família é a base para a produção do artesanato em 

Alagamar. A Figura 025, mostra uma rede de família relevante que existe na comunidade, a 

rede de um grande produtor/fornecedor e os membros da família que o ajuda na produção 

artesanal. Nesta rede, os familiares podem se tornar produtores/fornecedores caso, consigam 

se afirmarem na rede de produção e comercialização do artesanato do povoado.  Segundo um 

dos integrantes da rede mencionada: 

O chapéu entrego a minha tia Zita! Ela leva pra Aracaju, pra o mercado, já 
tem a pessoa certa dela entregar. Só tenho uma amiga ali em cima, que mora 
enfrente do colégio. As minhas bolsas são pra ela. Só pra ela eu faço as 
bolsas, toda semana que eu fizer, toda semana leva. (A. M. dos S., 53 anos, 
artesã e pensionista) 
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Figura 025 – Representação do nível de parentesco da rede das grandes 
produtoras/fornecedoras de artesanato 
 

 
  Fonte: GONZAGA, T. P. A. Pesquisa de Campo, agosto 2008.  

 

Em situações em que os grandes produtores/fornecedores se comprometem a fazer 

uma quantidade maior de artesanato, a ajuda dos membros da família torna-se insuficiente 

aumenta e eles entram em contato com os parentes. Nota-se que os parentes irmãos, tios e 

sobrinhos, ajudam os grandes produtores/fornecedores. Todavia, o tipo de auxílio difere 

daquele que é prestado pelos membros da família.  
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 Figura 026: Gráfico - Rede de confecção do artesanato 
Autora: GONZAGA, T. P. de A., Pesquisa de Campo, agosto 2008. 

 

A Figura 026, mostra que dos cinquenta entrevistados durante a pesquisa, trinta e 

nove afirmaram que quem ajuda a fazer artesanato são os membros da família, três falaram 

que são os parentes, e cinco são sem rede, ou seja, ninguém os ajuda no artesanato. Os demais 

entrevistados mencionaram os parentes, amigos e vizinhos. Percebe-se que o elo familiar 

prevalece durante a produção artesanal e, isso pode ser observado também em outras etapas 

da atividade, como já comentamos.  
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Figura 027: Rede de Cooperação da Confecção do Artesanato no Povoado Alagamar 
Pirambu/SE-2008 

 

Fonte: GONZAGA, T. P. A. Pesquisa de Campo, agosto 2008. 

 

A rede apresentada (Figura 027), pode ser compreendida como de cooperação, 

porque existe complementaridade dos saberes entre seus integrantes. O centro nodal é o 

artesão, que ocupa uma posição superior na hierarquia em relação aos indivíduos que o ajuda 

na produção do artesanato. Ele, na rede, tem a importante função de produzir peças de 

qualidade para assegurar a venda e transmitir seus conhecimentos, tanto para a família quanto 

para as outras pessoas que estão envolvidas na rede de confecção, como os amigos e vizinhos. 

Isto ocorre porque os tipos de relações mencionadas são “voltadas para a solidariedade e não 

para a acumulação capitalista”. (CÔRREA, 2006:311) 

Na rede de cooperação, o fluxo de informações é grande e, seus integrantes 

apresentam-se como nós, pois ao aprenderem à desenvolver o artesanato, passam em algumas 
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situações à vendê-lo para novos compradores. Isto possibilita, o aumento da rede do artesão e, 

mostra como novas redes podem ser constituídas a partir do fluxo de mercadorias. É 

importante destacar, que o objetivo maior da rede é instigar a melhoria de vida dos seus 

participantes e, por isto, todos se mostram solidários para manter a rede, a qual pertencem, 

forte e livre de ameaças, já que o nível de proximidade nela é grande.    

        Na perspectiva de Lomnitz (2004), o tipo de favor solicitado a uma pessoa 

depende da distância social que ela tem em relação as outras pessoas, ou seja, a confiança. 

(Figura 028) 

 

 
  Figura 028: Escala de Favores e Distância Social 
  Fonte: Lomnitz (2004) 
 

Para demonstrar a relação confiança X distância social, a autora utiliza as 

categorias família, amigos íntimos, amigos intermediários e conhecidos para classificar o 

nível de confiança que existem nestas relações. A referida autora ainda enfatiza que as 

pessoas podem ser movidas de uma categoria a outra, dependendo da intensidade dos favores 

trocados.    

A ajuda que os membros da família oferecem aos grandes 

produtores/fornecedores é estabelecida pelos laços de família que, para eles, são intensos, pois 

trata-se de uma relação entre pais e filhos e da união entre um homem e uma mulher.  Os 

laços de família entre os grandes produtores/fornecedores com seus familiares formam uma 
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rede social e essa se torna o alicerce para o desenvolvimento do artesanato de cada núcleo 

familiar do povoado. Desta forma, pode-se dizer que:  

La família es generalmente la base da la red de solidaridad, puesto que ella 
representa el grupo social inicial del individuo del cual emanan muchas otras 
relaciones. Las amistades en todas sus modalidades es la otra fuente de 
relaciones. Comprendemos que tanto el parentes como la amistad cubren 
diferentes grados de cercanía, y que ciertos casos las redes se superponen, 
por ejemplo, cuando ciertos miembros del grupo familiar están unidos por 
sentimientos de amistad personal. (LOMNTIZ, 2004:133-134) 

Para o tipo de relação, na família é a base da rede, mencionada anteriormente, não 

existe nenhum pagamento em troca da ajuda que se presta. A conduta dos familiares é 

baseada pela solidariedade e confiança que são os elementos que constituem a seguridade 

social no povoado. No entanto, os filhos que moram com os grandes produtores/fornecedores, 

às vezes, recebem o chamado “trocadinho”, pois a renda adquirida com a venda do artesanato 

é pouca e toda ela é destinada para as despesas da casa.  

Na Figura 029, estão representadas três artesãs que são irmãs R1-Art, R2-Art e 

R3-Art. Por fazerem parte da mesma família, a Bispo Santos, (BS), as artesãs trabalham 

juntas, constantemente, e compartilham entre elas conhecimentos e saberes num circuito 

fechado, que o fluxo de peças e informações ocorre tanto num sentido como em outro, pois 

não existe um centro nodal nesta rede, que estabeleça algum tipo de hierarquia entre seus 

integrantes. Por isto, a rede mencionada, se configura como circular. Esta, na opinião de 

Côrrea (2006:312) 

 Trata-se de rede na qual há um único circuito que abarca todos os nós, os 
quais estão dispostos de modo circular. Neste tipo de rede não há um centro 
nodal nitidamente dominante, ainda que os nós possam diferenciar-se entre 
si. Os fluxos, por outro lado, podem assumir a direção dos ponteiros de 
relógio ou a direção contrária.  
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     Figura 029- Rede Circular de Artesãos da Família BS 
 

 
     Fonte: GONZAGA, T. P. A. Pesquisa de Campo, agosto 2008.  

 

A rede circular proporciona, que em um só circuito sejam feitas às conexões que 

configuram a rede. Por mais que seus integrantes estabeleçam fluxos fechados, eles podem, às 

vezes, participar de outros tipos de rede e, assim, repassar seus conhecimentos para outros 

artesãos.       

Para a ajuda que os parentes dão para os grandes produtores/fornecedores, em 

certas situações o pagamento é realizado. Isso ocorre porque quando os parentes são 

contactados, geralmente, é para colaborarem na finalização de alguma encomenda grande de 

peças artesanais. Durante a produção do artesanato que corresponde às encomendas, os 

parentes ficam encarregados de alguma das etapas da produção do artesanato ou pela peça 

completa.  

   Também é necessário enfatizar, que os parentes não aceitam receber pagamento 

por todas às vezes que os grandes produtores/fornecedores precisam deles. O “favor” é feito 

com base no vínculo de parentesco que existe entre eles e a confiança gerada pela convivência 

diária, ou seja, pela rede social que foi construída. Esses dois aspectos refletem a 

solidariedade e a cooperação que podem ser observadas entre os artesãos, nas situações de 

necessidade de união de todos para atingir um objetivo comum. Neste caso, o objetivo seria a 

R2 –Art 
Irmã 

R1-Art  
Irmã  

R3-Art  
Irmã 
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produção do artesanato em qualquer tipo de condição o que conduz a produção de capital 

social. Serpa (2005:213) entende que: 

a noção de rede de relações sociais deve estar na base da formulação de uma 
estratégia, de uma metodologia de ação coletiva [...] no caso dos bairros 
expressam e condicionam as redes de relações sociais, de vizinhança, de 
parentesco, de amizade e também as redes associativistas.   

 

Ao trabalharem, freqüentemente, com a família e parentes, em grupo, os artesãos 

do Alagamar conseguem obter vantagens, mas também desvantagens. Uma das vantagens é a 

união e confiança que são constantemente semeadas e fortalecidas, e isso é importante nas 

várias fases da produção e comercialização artesanal. A personalidade e os princípios morais 

também são aspectos que podem ser observados pelo trabalho em rede, que é realizado 

diariamente no povoado. Alguns entrevistados relataram: 

Gosto de fazer artesanato!Eu acho bom de fazer, não sei ficar parada e sem 
dinheiro. É bom também porque fica todo mundo junto conversando. (I.N) 

Quem me ajuda no artesanato é mainha e, às vezes, minhas irmãs. Fica as 
três na casa de mainha fazendo os chapéus. (R. dos S., 25 anos, artesã) 

Toda tarde as meninas vêm pra minha casa trabalhar e, meus filhos me 
ajudam na costura do artesanato. O meu marido só faz quando ele tá com 
graça, com coragem. ( M. R. dos S., 40 anos, artesã) 

Outra vantagem do trabalho em rede é que 86% dos entrevistados, durante a 

pesquisa, afirmaram ter esta preferência. O artesanato produzido em rede, fortalece a ajuda 

mútua que é praticada, ou seja, um artesão ajuda o outro naquilo que for preciso para finalizar 

a peça produzida por um deles. Isto é uma troca de trabalho e, uma economia por não haver 

remuneração. Em alguns casos, há artesãos que se destacam dos demais, porque tem mais 

domínio de certas fases do processo de produção artesanal, seja costurar, arrematar, tingir as 

palhas ou decorar os chapéus e bolsas. 

A desvantagem do trabalho em rede realizado pelos artesãos do povoado sem 

pagamento é que na sociedade que vivemos, capitalista, ter uma boa condição financeira é 

essencial. Por exemplo, sem receber pagamento os artesãos vão ter dificuldades para pagar 

suas contas, como as referentes aos serviços de fornecimento de água e luz, além da compra 

de alimentos, entre outras necessidades pessoais que o sistema capitalista impõe.    

No entanto, ao trabalharem quase sempre sem passar pelo dinheiro, ou seja, sem 

nenhum tipo de pagamento, os artesãos do Alagamar são beneficiados porque praticam a 

manutenção dos laços e redes familiares durante as fases da produção e comercialização do 

artesanato. No século XXI, o mundo que segundo Castells (1999:136) “parece inevitável a 

eliminação daqueles agentes econômicos incapazes de obedecer as regras da nova economia”, 
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em Alagamar a base da economia é a troca, seja de favores ou produtos e, isso, é uma 

característica da identidade territorial da comunidade do povoado que persisti até hoje. 

 

 

5.2 Classificação das redes sociais do artesanato em Alagamar  
 
 
 

As diferentes redes sociais da comunidade do povoado podem ser classificadas, de 

acordo com o nível de confiança dos seus integrantes, para diferenciar cada rede e apontar as 

ameaças que as rodeiam, bem como os aspectos positivos que as fortalecem. Ao esclarecer a 

relevância de cada rede, isso favorecerá as discussões acerca das questões de âmbito social 

que devem ser consideradas, no momento de elaborar estratégias para o desenvolvimento do 

lugar Alagamar. 

Quatro tipos de redes estão presentes na teia de relações que contemplam as 

atividades artesanais no povoado. Cada integrante das redes apresenta comportamento 

orientado, de acordo com o lugar que ocupa nas fases de produção ou comercialização do 

artesanato. O envolvimento e a convivência social diária dos integrantes das redes foram 

considerados como fatores salutares que corroboraram para sua existência.        

A primeira rede identificada classificou-se de Rede Forte. Ela é composta pelos 

membros da família e parentes artesãos, que trabalham em cooperação constante no povoado, 

e de acordo com os laços de amizade que um tem pelo outro, constituem a rede que integram. 

Esta rede foi denominada forte, porque os laços sociais existentes “são definidos como 

aqueles nos quais os indivíduos despendem mais tempo, intensidade emocional e trocas; por 

exemplo, a amizade”. (Marteleto & Silva, 2004:43) 

A Rede Forte é essencial para a territorialização do lugar, bem como suporte para 

a reprodução da vida dos membros da comunidade e principal elemento que conduz a 

atividade artesanal.  

A família é a base da Rede Forte e, por isto, ela é considerada confiável e segura 

por seus integrantes que, devido à proximidade social elevada, tem confiança mútua, 

característica que é inerente á rede da qual fazem parte. Durante as etapas da produção 

artesanal, a união entre os artesãos da Rede Forte é importante para superar os problemas que 

surgem no dia-a-dia, tais como: a falta de insumos, a falta de qualificação do artesão e as 

dificuldades no momento de vender as peças que produzem. Outro aspecto positivo da Rede 

Forte é a conduta social dos seus integrantes que é valorizada e influência a dinâmica do lugar. 
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Isto é permeado pelo capital social gerado entre os membros do povoado durante o 

desenvolvimento do artesanato, que apresenta trocas de favores, cooperação e a união de 

todos para tentar amenizar as dificuldades pessoais e profissionais.  

Uma das ameaças para a Rede Forte são as intrigas e fofocas de alguns dos 

integrantes para tirar proveito durante as vendas do artesanato. Nesse caso, a cobiça é 

observada mesmo no ambiente familiar. A imposição de novas formas de fazer o artesanato 

também torna-se ameaça para a rede, porque cria situações nas quais o laço de parentesco é 

quebrado para atender às solicitações do mercado.       

Goerdet (2005) aponta que para Stamaer (2001), as ações sem um elevado grau de 

confiança e de cooperação, são constituídas e formadas através de redes frágeis. As ações 

desta rede acontecem de forma desorientada, desconexa e individualizada, comprometendo, 

assim, toda a efetividade de um processo. Seguindo este contexto, classificamos a segunda 

rede identificada de Rede Frágil, constituída, por exemplo, pelos artesãos membros do “Grupo 

Raízes da Terra” e outros artesãos do povoado.  

Ela é frágil, porque o relacionamento entre seus integrantes é conturbado nos 

momentos em que eles tendem a interagir. Isto dificulta o desenvolvimento do lugar, porque a 

falta de união entre os artesãos é observada em situações de âmbitos sociais, culturais, 

econômicos e, até político. O fato de o grupo não comportar todos os artesãos da comunidade, 

contribuiu para tê-lo como uma organização que poucos podem participar, ou seja, é restrito e, 

consequentemente, diferenciador.  

O principal aspecto positivo da Rede Frágil ocorre quando seus integrantes 

comunicam-se, com o propósito de colaborarem uns com os outros, para atender a grandes 

encomendas. Esta situação provoca a união dos artesãos, porque destaca a atenção para a 

imagem da comunidade enquanto profissionais da arte do artesanato de palha e o lucro que 

podem obter, com a realização da encomenda.     

 O fato de alguns componentes do grupo serem membros da mesma família dos 

demais artesãos do povoado ameniza a incidência de conflitos que podem surgir na Rede 

Frágil, evita que ela não se torne fraca, mas não a solidifica.  

Uma das ameaças que assola a Rede Frágil é, que em situações que ocorre ações 

de promoção do artesanato no povoado, como cursos de aperfeiçoamento, nem todos os 

integrantes da rede podem participar devido o número limitado de vagas, conforme já foi dito. 

Aqueles artesãos que são do grupo, por serem organizados, tem preferência no momento de se 

inscreverem nas atividades de qualificação artesanal, proporcionadas pelas instituições de 

fomento do setor do estado. Isto desestrutura a rede e, a torna mais frágil. 
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A Rede Fraca é formada pelos artesãos do “Grupo Raízes da Terra” e o 

representante da AMPA. As relações sociais entre os dois integrantes da rede são marcadas 

pela falta de afinidade entre ambos, ou seja, há envolvimento social com ligações fracas. Os 

problemas que surgiram pelo uso da sede da AMPA, como local de produção do artesanato 

explicam parcialmente as desavenças.  

Tomaél & Marteleto (2006:85) apontam que para Granovetter (1982:105-130): 

[...] as pessoas que têm relacionamentos mais distantes (ligações 
fracas) estão envolvidas em menor grau. As ligações fracas são 
responsáveis pela baixa densidade em uma rede – em que muitas das 
possibilidades de relacionamento estão ausentes, enquanto que 
conjuntos consistentes dos mesmos indivíduos e seus parceiros mais 
próximos estão densamente ligados – muitas possibilidades de 
ligações estão presentes.   

Com base nos respectivos autores, classificamos a referida rede em fraca. Esta 

tem como ameaça, a ingerência do representante da associação nas decisões referentes à 

comercialização do artesanato, assim como nas ações de incentivo à sua promoção. Os 

artesãos preferem lidar diretamente com os indivíduos interessados em seu trabalho, sem a 

intermediação, do representante da AMPA. Este, em certas situações, aparentemente, parece 

querer se impor como líder dos artesãos, com o intuito de participar das negociações da venda 

e exposição do artesanato. É prejudicial aos artesãos a relação conflituosa com o seu líder 

comunitário, pois ele, como representante do corpo social do povoado, estará envolvido nas 

situações referentes ao lugar, seja qual for o enfoque da discussão. Por isto, instigar a união 

dos integrantes da rede, poderia fortalecê-la e minimizar as suas fraquezas. No entanto, o 

representante da AMPA teria que limitar-se ao papel de presidente da associação.  

O “Grupo Raízes da Terra”, possuíam uma turbulenta relação de suas integrantes 

com o atual representante da AMPA. Elas queixam-se da não aceitação do espaço físico da 

AMPA, para produzir o artesanato. Segundo as artesãs, a justificativa apresentada pelo 

presidente é que na sede da AMPA ocorriam muitos eventos e o local não era apropriado para 

a realização de trabalhos artesanais. Incluir aqui 

Em dezembro de 2008, as artesãs do grupo deixaram a associação e se instalaram, 

provisoriamente, em uma sala da COOJÁRDIM. Esta transferência de local foi uma das ações 

realizadas pelo DRS Alagamar, já apresentado no decorrer deste estudo. O desejo das 

integrantes do grupo é conseguir um local próprio no povoado para expor e comercializar as 

peças artesanais. Espera-se, agora, a concretização das promessas que as instituições de 
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promoção do artesanato do estado fizeram para melhorar a divulgação e o aperfeiçoamento 

dos artesãos.     

Apesar dos entraves que existem entre os integrantes da Rede Fraca, um aspecto 

positivo dela é ter como integrante o representante da AMPA. Por ser uma pessoa conhecida 

entre os representantes da prefeitura municipal local ele, consegue “facilmente” favores da 

entidade, que viabilizam os serviços que podem melhorar a infra-estrutura e os meios de 

produção de vida do lugar, que é o mesmo dos artesãos.    

Os artesãos e as instituições que promovem a atividade artesanal no Estado de 

Sergipe compõem a Rede, classificada de Emergente. Assumpção (s/d) considera que 

Hanneman (1997) entende que: 

[...] as redes têm a singularidade de atuarem como estruturas emergentes, 
próprias de sistemas complexos e dinâmicos. Em outras palavras, as redes 
revelam estruturas sociais (padrões de interação) que podem evoluir de 
forma não-linear e, portanto, produzir conseqüências imprevistas sobre 
determinado contexto. O importante é que essa ação emergente tem 
implicações nas dimensões macro e micro, e a compreensão desse processo 
crítico nos aproxima muito mais da realidade cotidiana. 

As relações entre os integrantes da rede mencionada ainda são instáveis, mas 

apresentam tendências de serem fortalecidas. Os artesãos julgam importantes as ações das 

instituições realizadas no povoado que visam à qualificação profissional dos trabalhadores do 

lugar como os cursos. 

Uma das ameaças que a Rede Emergente enfrenta, atualmente, está relacionada ao 

limitado número de vagas oferecidas nos cursos, geralmente poucas que não atendem a toda 

comunidade do povoado. Desse modo, eles se sentem excluídos de um momento que seria 

oportuno para o ofício que desenvolvem. 

Outro aspecto negativo para a rede, são as dificuldades de entrosamento dos seus 

integrantes. Estas aparecem quando o assunto discutido é a mudança do perfil dos artesãos, 

com o intuito de garantir melhores vendas das peças produzidas. Não é fácil para os 

representantes das instituições convencerem os artesãos a adaptarem-se as exigências do 

mercado, o qual só absorve os produtos que obedecem suas regras de comercialização. 

O que pode favorecer à Rede Emergente a sair desta posição na teia das relações 

sociais constituídas pelos artesãos da comunidade do Alagamar são, principalmente, os 

benefícios que os artesãos têm, com a atuação das instituições no povoado. Como já foi dito, 

cursos foram realizados e, por mais que tenham ocorrido problemas durante a realização, os 

artesãos tiraram proveito do que foi ensinado.  
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Os artesãos não adquiriram apenas conhecimento durante os cursos, mas 

estabeleceram contato com os professores que divulgaram o artesanato do lugar para outras 

pessoas. Isto é considerado o maior benefício da Rede Emergente e, por intermédio de um dos 

seus integrantes, as instituições, possibilitam a formação de uma nova rede social mais ampla. 

Esta deve ser constituída pelos artesãos do lugar com indivíduos de outros lugares.     

 

 

5.3 O preparo do artesanato e o contexto social da produção 

 

 

Em relação a extração da palha, ela é considerada uma diversão e os membros da 

mesma família não se sentem pressionados a fazer esse tipo de tarefa. Os artesãos combinam 

de irem juntos no mesmo dia para pegar palha, e aproveitam para se entreterem durante o 

processo de extração, conversam e fazem o chamado “tricô”, os famosos mexericos do 

povoado. 

   Figura 030: A rede social para coleta da Palha do Ouricuri e meio de locomoção 

Quem Acompanha Meio de Locomoção 

Artesãos Andando Carroça Cavalo Moto 

Membros da Família 
    

Cônjuges 

    

Parentes 

    

Amigos 

    

      Fonte: GONZAGA, T. P. de A., Pesquisa de Campo, agosto 2008. 
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De acordo com a Figura 030, geralmente, os artesãos vão extrair a palha na 

companhia dos membros da família em diversos meios de locomoção. Quando eles saem com 

seus cônjuges, preferem ir andando, ou vão a cavalo ou de motocicleta. Mas quando as 

companhias são os parentes, os artesãos gostam de ir andando ou de carroça. Tem momentos 

em que os artesãos preferem reunir um grupo de amigos para extrair a palha. Nesse caso, 

todos seguem juntos andando ou utilizam carroças para chegar ao local dos ouricurizeiros. 

Conforme alguns entrevistados: 

Vai eu, minha filha e irmã, pegar palha. Nós tiramos a palha e, trás uma 
pessoa para levar porque é muita palha e nós não trazemos tudo na cabeça. 
(A. M. dos S., 53 anos, artesã e pensionista) 

Vou pegar a palha com meu marido e, às vezes, com minha mãe, com amiga, 
vizinha e prima. (M. J. dos S., 30 anos, artesã) 

Eu vou pegar a palha mais as amigas, faço um moio na cabeça e, venho 
embora. (C. dos S., 46 anos, artesã)”. 

Ás vezes, eu vou com meu marido e com os filhos de companhia pra não ir 
sozinha. Vou com minha mãe e, ás vezes, quando vai muita mulher junta 
tudinho e vai pegar a palha. (C. S. de J., 25 anos, artesã) 

Seja qual for a companhia dos artesãos, no momento da extração da palha, é 

preciso destacar a colaboração entre eles existente decorrente dos benefícios da rede social 

constituída por eles. Ao saírem para a extração da palha do ouricuri, os artesãos pretendem 

conseguir as melhores e, para isso, à ajuda mútua é bem vinda, que pode ser observada tanto 

durante o corte da palha quanto no carrego dela até o povoado. 

Ao chegar no povoado, toda a palha é distribuída entre os artesãos. Depois, cada 

um divide as palhas em fileiras e posta a secar na frente das suas casas, espalhadas no chão. 

Mas isso só em épocas de dias ensolarados, pois a umidade é a principal inimiga das palhas, 

ao favorecer a disseminação de fungos que causam mofo. Depois de secas, as palhas são 

ripadas, ou seja, cortadas para se obter fibras vegetais alongadas bem finas. Em seguida, elas 

são colocadas novamente à exposição do sol intenso, com o propósito de ficarem mais alvas. 

Só então é que as fibras estão prontas para fazer o artesanato. Um dos entrevistados diz: 

Depois que tiramos a palha, trazemos pra casa! Abri o olho da palha e, 
divide em duas bandas e coloca no sol pra secar. Isso, durante quinze dias ou 
até mesmo dez dias. Depois a palha tá pronta pra começar a fazer a trança, 
depois o chapéu e a bolsa. Em época do inverno, tem pessoas que secam no 
forno quente, em casa de farinha. (A. dos S., 32 anos, artesão e agricultor) 

Quando as palhas estão no chão expostas ao sol, os artesãos do povoado saem 

constantemente para observar se o céu fica nebuloso. Caso ocorra, eles discutem entre eles, e 

avaliam se é melhor recolher as palhas, para evitar que elas sejam atingidas pela chuva.  
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Quando as fibras se esgotam para alguns artesãos, estes pegam novas emprestadas de alguém, 

seja dos parentes ou amigos. Logo que possível a reposição é feita.   

Há a cooperação entre os artesãos do povoado, durante a extração das palhas, 

assim como nas fases em que são preparadas as fibras vegetais. Isto só ocorre, já o dissermos, 

devido à existência de capital social que estimula a troca de favores, sem nenhum tipo de 

retribuição material. Nesta etapa do processo de produção artesanal, há uma boa união entre 

os artesãos, o que não acontece em todas as fases e momentos da produção do artesanato, 

porque o nível de proximidade entre os artesãos também modifica.       

Em relação à união dos artesãos da comunidade em sua totalidade, constatou-se 

que 54% dos entrevistados consideraram-se como unidos. A outra parcela que não o considera, 

corresponde quase a metade dos entrevistados em conflitos, seja entre os artesãos, seja entre 

estes e o líder comunitário. O convívio da pesquisadora com a comunidade do lugar, 

favoreceu observar alguns fatos que dificultam a união. Por exemplo, há falta de iniciativa de 

alguns deles para multiplicar os conhecimentos adquiridos no ofício que praticam, ou seja, os 

artesãos que aprenderam técnicas mais atuais de produzir artesanato não as ensinam para 

todos os colegas de profissão do povoado. Neste caso, destacam-se os artesãos do “Grupo 

Raízes da Terra”, o que o levou a ser uma rede social frágil, comentada no item anterior desse 

capítulo.  

Segundo depoimentos, os integrantes do grupo mencionado não procuram 

estimular os demais artesãos do povoado a se unirem a eles. O grupo costuma se “fechar”, 

para que as informações e novidades a respeito da promoção do artesanato do lugar, não 

sejam conhecidas por todos os membros da comunidade. De acordo com este contexto, 

Raffestin (1980:202-203), considera que “Um dos trunfos do poder é a informação [...] O 

verdadeiro poder se desloca para aquilo que é invisível em grande parte, quer se trate de 

informação política, econômica, social ou cultural”. Muitas vezes, os artesãos do povoado 

nem sabem dos cursos oferecidos pelas instituições de Sergipe, responsáveis pelo setor 

artesanal no estado, porque, normalmente, as ações para o aperfeiçoamento dos artesãos, 

muitas vezes, restringem-se ao grupo “Raízes da Terra”.  

Os artesãos que não são do “Grupo Raízes da Terra” consideram que seus colegas 

de ofício são unidos14, mas isto só foi dito durante as entrevistas que estavam sendo gravadas. 

                                                 
14 Quando se questionou sobre da união dos integrantes do grupo em reunião, eles não quiseram responder. Só 
foi possível entender a realidade do grupo, por meio de conversas informais, individuais, com seus integrantes. 
Isso confirma o receio que no próprio grupo exista intrigas, tanto entre os artesãos que fazem parte do grupo, 
quanto entre estes e os demais artesãos do povoado. 
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Já nas conversas informais, os artesãos não tiveram receio de dizer que a união da 

comunidade para a produção do artesanato é pouca. Para alguns entrevistados: 

Não são unidas as mulheres do grupo! Eu vejo lá umas querendo ser melhor 
que outra e, outra querendo governar, aí eu prefiro tá no meu canto sozinha. 
Faço eu e minha menina. Nós levamos para o mercado e, nesse lugar todo eu 
saio vendendo. (M. S.de J., 50 anos, artesã e aposentada) 

Acho que as mulheres são unidas! Se reúnem ali no centro comunitário, a 
sede, pra fazer chapéu, bolsa e outros negócios mais. (IN) 

O pessoal do grupo não é muito unido! Tudo tinha que ser participado com 
as outras e, não é. A presidente do grupo devia fazer uma reunião pra nós ou, 
chegar quando tiver alguma coisa de errado e, não tá havendo nada disso no 
momento. (M. R. dos S., 40 anos, artesã) 

A obsessão de querer vender mais e rápido enfraquece a cooperação entre os 

artesãos do povoado. Essa situação dificulta o fortalecimento da comunidade, enquanto 

potencial que pode promover melhorias na vida da comunidade. Contudo, é preciso destacar 

que a desunião que se relatou existir entre os artesãos do povoado não ocorre entre todos os 

membros da comunidade.  

A relação da Associação dos Moradores do Alagamar (AMPA) com a 

comunidade é avaliada como boa. Constatou-se que 74% dos entrevistados consideram que 

esta entidade é importante para suprir as necessidades do lugar e dos seus moradores. Porém, 

a AMPA ainda não atua para mobilizar as pessoas à trabalharem unidas por melhores 

condições de vida, assim como instigar a consciência de todos em prol da solidariedade entre 

moradores sempre, exercendo a cidadania.    

Através das ações assistencialistas da AMPA, muitas melhorias foram feitas na 

infra-estrutura do povoado. Elas começaram a partir de 1990, com as instalações elétrica e 

hidráulica, para o fornecimento de energia e água no povoado, que até então não existia no 

território. Após conseguirem o fornecimento de água e luz, os representantes da AMPA, 

graças à muita insistência com os dirigentes da prefeitura local puderam iniciar as obras de 

pavimentação das ruas do povoado, em 2000. Com a pavimentação das ruas, os transtornos 

que ocorriam nos períodos chuvosos acabaram. De acordo com o atual presidente e fundador 

da AMPA, seu José Pedreira15, ele diz que durante sua administração: 

Colocamos eletricidade, eletrificação, depois colocamos o projeto de 
calçamento, antes disso colocamos o projeto de abastecimento de água e 
assim sucessivamente. 

                                                                                                                                                         
  
15 Foi duas vezes presidente da AMPA e, em 2005, foi eleito novamente para dirigir a associação. No ano de 
2009, termina seu último mandato.  
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A parceria realizada entre a AMPA, a prefeitura do município e o Banco do Brasil, 

foi imprescindível para se instalar a infra-estrutura do povoado. As boas condições de vida e o 

bem-estar dos moradores do local resultam do ambiente onde eles vivem. Essa questão foi um 

dos aspectos positivos citados pelos moradores do povoado em relação ao desempenho da 

AMPA, assim como à importância do seu espaço físico na realização de eventos. Este é um 

prédio de médio porte, apresenta cozinha, banheiros, cadeiras e mesas, elementos que dão 

condições para a realização dos eventos que são mencionados, posteriormente.      

As festas do lugar como casamentos, 15 anos, batizados; e cultos religiosos, bem 

como os cursos oferecidos à população do povoado, além das reuniões que discutem os mais 

variados assuntos relacionados ao território pesquisado, são feitos na AMPA.  Integrantes do 

“Grupo Raízes da Terra” também utilizam o espaço físico da entidade para produzirem o 

artesanato. Notou-se também que as artesãs do grupo tentam manter um bom relacionamento 

com o presidente da AMPA, mas isto se tornou difícil, devido ao problema do local para 

produzir o artesanato.    

 
 
5.4 Perspectivas para o fortalecimento e consolidação da produção do artesanato de 
Alagamar no cenário sergipano  
 
 

 

Como já foi dito, o artesanato desenvolvido no povoado Alagamar é elemento da 

cultura e imprescindível para a economia do lugar. É sabido que todas as ações realizadas 

pelas instituições do estado que promovem a atividade artesanal desencadearam mudanças 

tanto de ordem social, quanto econômica no povoado. Estas foram consideradas, por alguns 

artesãos, como responsáveis pelo novo valor atribuído ao artesanato que produzem.  

As instituições que almejam, promover o desenvolvimento local do Alagamar, 

devem seguir alguns princípios que enfoquem caminhos mais humanos e orientem a melhoria 

de vida da comunidade de maneira eficaz. No quadro abaixo, apresentamos a perspectiva de 

alguns autores, em relação ao desenvolvimento local ou endógeno.   

Quadro 03: Discussões sobre o Desenvolvimento Local  

Autores Considerações sobre Desenvolvimento 
Local 

Barquero (1995:235-237) 

- A política de desenvolvimento local, por sua vez, 
dedica uma especial atenção às relações entre 
agentes públicos e privados, trata de fortalecer os 
processos e de potencializar as iniciativas de 
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cooperação e a formação redes de contatos. [...] Por 
outro lado, é preciso reconhecer que, sob a 
denominação de desenvolvimento local, se 
escondem intervenções de caráter muito diferente. 
Algumas pretendem criar ou desenvolver empresas, 
outras têm uma clara orientação social e se 
propõem a dar emprego aos jovens e/ou a grupos 
marginais ou, ainda, tratam de manter o patrimônio 
histórico e cultural e de proteger o meio ambiente. 

                    Amaral Filho (1996:47-48) 

 
- A forma e a composição do desenvolvimento [...] 
devem variar de região para região ou de local para 
local, e dependem das estruturas socioeconômicas e 
culturais, institucionais e político-decisórias 
prevalecentes nos respectivos espaços. Embora o 
universo de valores, da região ou do local, deva 
permanecer receptivo às novas tendências e aos 
novos paradigmas de desenvolvimento, esse mesmo 
universo não deve ser cooptado por caricaturas ou 
por imitações de modelos de outras regiões.  
 

Buarque (2002:25) 

- O desenvolvimento local pode ser conceituado 
como um processo endógeno de mudança, que leva 
ao dinamismo econômico e a melhoria da qualidade 
de vida da população em pequenas unidades 
territoriais e agrupamentos humanos. Para ser 
consistente e sustentável, o desenvolvimento local 
deve mobilizar e explorar as potencialidades locais 
e contribuir para elevar as oportunidades sociais e a 
viabilidade e a competitividade da economia local; 
ao mesmo tempo, deve assegurar a conservação dos 
recursos naturais locais, que são a base mesma das 
suas potencialidades e condição para a qualidade de 
vida da população.  

Elaboração: GONZAGA, T. P. A., 2008. 
 

O respectivo quadro evidencia as definições dos autores, nas quais destacam a 

cooperação que todos os agentes de uma dada região devem ter para instigar a melhoria de 

vida das populações. Respeitar sempre, o ambiente social, econômico e cultural onde as 

pessoas vivem é, obrigatório. Destaca também, como as estratégias de promoção ao 

desenvolvimento local, devem se adequar à realidade de cada espaço e, respectivamente, 

incentivar as atividades econômicas próprias de cada lugar. 

A opinião dos autores mencionados e, a compreensão dos mesmos a respeito do 

desenvolvimento em âmbito local é, considerada neste estudo. Isto enriquece, as questões 

referentes às ações que devem ser realizadas no povoado do Alagamar, que deverão servir 
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para promover o fortalecimento da produção artesanal do lugar e, a qualidade de vida da sua 

comunidade.   

Cursos voltados para o aperfeiçoamento dos artesãos foram realizados no povoado, 

fato este que proporcionou a produção de novos modelos de artesanato, a fim de incorporar os 

artesãos ao mercado local e ao nacional. Isto propicia o desenvolvimento do lugar. Os 

artesãos do povoado, querem, cada vez mais, aprender as novas maneiras de fazer artesanato, 

pois pretendem se tornar aptos a desenvolver as peças artesanais, de acordo com as exigências 

do mercado.    

As perspectivas dos artesãos do povoado em relação ao futuro deles enquanto 

profissionais da arte são constantemente, discutidas por eles. Isto realmente deve ser tratado 

com atenção e cuidado devido à falta de autonomia, à pouca instrução escolar e à timidez que 

demonstraram em diversas ocasiões. Observou-se que os artesãos têm dificuldades de se 

articular, com comerciantes que vendem o tipo de artesanato que eles produzem, e nas 

situações em que eles devem ter iniciativa para conseguir expor/divulgar suas peças em 

eventos no estado.  

O papel das instituições que promovem o artesanato em Sergipe é considerado 

relevante pelos artesãos do povoado. Elas podem amenizar as situações criticas e de conflito 

mencionadas anteriormente.  

Como já foi comentado no decorrer desta pesquisa, o SEBRAE é a instituição, 

destacada pelos artesãos, como a mais atuante no povoado. De fato, entre os cursos que os 

artesãos lembraram ter ocorrido, os coordenados por aquela entidade foram os mais citados. 

Uma das ações da instituição no povoado foi o desenvolvimento do Projeto  Artesanato 

Trançado na Palha, já apresentado.  

O projeto citado era orientado para a prática do DLIS “Desenvolvimento Local 

Integrado e Sustentável” e teve suas atividades encerradas em dezembro de 2008. De acordo 

com a coordenadora do projeto, o acompanhamento do SEBRAE mantém o artesão em ação 

após o encerramento das atividades do DLIS, porque a instituição já tem um papel relevante, 

tanto para os artesãos quanto na articulação para a comercialização das peças artesanais, 

principalmente, em maiores quantidades.  

A mesma coordenadora destacou que o SEBRAE, em 2009, fará parte do projeto 

DRS, promovido pelo BB, no povoado Alagamar. No DRS, a instituição participa tentando 

mostrar como a estratégia do DLIS, adotada por ela, deve ser considerada durante a 

elaboração das estratégias de desenvolvimento do local.  
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Em relação à existência de algum tipo de parceria com o governo de Sergipe que 

vise ao incentivo do artesanato do município de Pirambu, mas especificamente do povoado 

Alagamar para 2009, ainda não houve nenhum tipo de negociação entre as partes.      

A EMDAGRO também é uma das principais parceiras do projeto DRS Alagamar. 

A instituição pretende, em 2009, continuar agindo no projeto e também realizar todas as 

incumbências obrigatórias relacionadas aos serviços de auxílio à agricultura familiar. Instigar 

a atividade artesanal no povoado é proposta da EMDAGRO, que procura fazer, com o apoio 

de técnicos, que realizam visitas com o propósito de acompanhar a realidade vivida pelos 

artesãos no lugar e também de auxiliar na articulação dos artesãos com novos compradores.      

Para a “Secretária de Cultura do Estado de Sergipe”, (SEC), para 2009 não existe 

nenhum tipo de iniciativa por parte dela para a promoção do artesanato em Pirambu. Um dos 

assessores da secretária afirmou que o artesanato de palha não está incluído entre as tipologias 

que estão na lista dos programas que incentivam a cultura popular do estado.  

O assessor da SEC cogitou a possibilidade de alguma instituição se inscrever no 

edital lançado, denominado Pontos de cultura de Sergipe, que “são iniciativas desenvolvidas 

pela sociedade civil que, após seleção por edital público, firmam convênio com a SEC do 

estado de Sergipe e o ministério da cultura, e tornam-se responsáveis por articular e 

impulsionar ações que já existem em comunidades”.(SEC, 2009) Para o assessor da SEC, se 

alguma instituição inscrever a comunidade do Alagamar no edital, e caso ela seja selecionada 

será um eficiente meio de divulgar o artesanato do lugar.   

 Em relação à “Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico e da Ciência 

e Tecnologia de Sergipe”, (SEDETEC), as ações voltadas para a promoção do artesanato de 

Sergipe são desenvolvidas pelo APL-SE, coordenado pelo “Núcleo Estadual de Arranjos 

Produtivos Locais”, (NEALP).  Este núcleo tem como objetivo “articular ações para construir 

políticas para o desenvolvimento dos arranjos produtivos existentes, assim como a 

consolidação de aglomerações que já existem, mas não estão articuladas”. (NEALP, 2008) 

Entre os critérios que são exigidos para alguma atividade ser incluída nos APLs 

do estado, destacam-se potencialidade dela para a geração de emprego e renda e ter, há algum 

tempo, as atuações das instituições parceiras do núcleo. Por isso, o técnico entrevistado 

relatou a possibilidade da comunidade do povoado Alagamar ser incluída como uma 

aglomeração produtiva no APL-SE, mas isso, no entanto, deverá ocorrer, provavelmente, em 

futuras ações do SEDETEC.  

Já a “Secretária de Estado do Trabalho, da Juventude e da Promoção da Igualdade 

Social de Sergipe”, (SETRAPIS), iniciou algumas ações no povoado Alagamar no ano de 
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2009. As ações fizeram parte da segunda parte do programa “Sergipe Feito a Mão”, que 

contou com cursos de capacitação com quarenta horas/aulas, direcionadas para noções de 

gestão e oitenta horas/aulas, destinadas à habilidade prática dos artesãos. 

É importante destacar que foram membros da comunidade que dominam o tipo de 

atividade artesanal que é praticada no local das aulas, os instrutores. Esta foi uma das 

exigências feitas no edital que a SETRAPIS lançou para selecionar as propostas de 

instituições interessadas em ministrar os cursos de aperfeiçoamento artesanal no povoado. 

Para o ano de 2009, a SETRAPIS pretende realizar mais cursos de 

aperfeiçoamento, que devem dar continuidade aos anteriores e buscar implantar a 

padronização das peças artesanais, assim como instigar a gestão dos artesãos enquanto grupo. 

Contudo, para que isso ocorra, segundo a coordenadora do programa, os representantes da 

Prefeitura Municipal de Pirambu teriam que solicitar, junto à Secretária, a atuação dela no 

povoado.  

Na “Secretária do Estado da Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social de 

Sergipe”, (SEIDES), verificou-se que o projeto “Fortalecendo o Artesanato e a Segurança 

Alimentar Nutricional de Sergipe” foi finalizado em dezembro de 2008. A secretária lançou 

em seguida um novo edital e está patrocinando no ano de 2009, um novo projeto, denominado 

“Mão Gerando Renda”, que teve suas ações iniciadas em março de 2009. 

Os principais objetivos do novo programa da SEIDES, no povoado Alagamar são 

instigar a qualificação artesanal dos artesãos, assim como a utilização da mangaba no 

desenvolvimento de subprodutos derivados da fruta. Pretende-se também para o ano de 2009 

criar uma única associação que englobe tanto os artesãos quanto as catadoras de mangaba do 

lugar. Esta ação foi elaborada, a partir do DRS Alagamar, pois a SEIDES também é um dos 

parceiros do programa no povoado. 

 

 Tabela 02: Síntese das ações institucionais em Alagamar 2009 

Instituição/Nacional Ações 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE) 
Participação no Programa 

Desenvolvimento Regional Sustentável  

Banco do Brasil (BB) 
Continuidade da Implantação do 

Programa Desenvolvimento Regional 
Sustentável 

Banco do Nordeste (BNB) Propostas do Programa CrediAmigo 

Empresa de Desenvolvimento 
Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO)  

Participação no Programa 
Desenvolvimento Regional Sustentável e 

Acompanhamento dos Artesãos  
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Instituição/Estadual Ações 

Prefeitura Municipal de Pirambu 
Participação no Programa 

Desenvolvimento Regional Sustentável e 
Acompanhamento dos Artesãos  

Secretária de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e da Ciência e Tecnologia de 

Sergipe (SEDETEC) 

Possibilidade de Inclusão nos Arranjos 
Produtivos Locais de Sergipe  

Secretária de Estado do Trabalho, da 
Juventude e da Promoção da Igualdade 

Social de Sergipe (SETRAPIS) 

Realização de Cursos de Capacitação e 
Aperfeiçoamento Artesanal 

Secretária do Estado da Inclusão, 
Assistência e Desenvolvimento Social de 

Sergipe (SEIDES) 

Participação no Programa 
Desenvolvimento Regional Sustentável e 
Realizações de Cursos de Qualificação 

Artesanal 
Obs: Instituições não mencionadas estão sem ações no período considerado. 
Fonte: GONZAGA, T. P. A. Pesquisa de Campo, 2008 à 2009. 

 

Quase todas as instituições mencionadas nesta subseção, tem propostas para 

instigar o aperfeiçoamento artesanal no povoado Alagamar em 2009 (Tabela 02). No entanto, 

é preciso destacar que as ações não devem ser repetitivas, ou seja, novos conhecimentos 

devem ser transmitidos para os artesãos e para isso à opinião deles em relação ao que querem 

aprender deve ser considerada. Isto justamente, com a atuação adequada das instituições, 

poderá provocar transformações interessantes no povoado, em relação ao fazer artesanal do 

lugar.     
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Conclusões e Sugestões  

 

  O objetivo maior deste estudo foi discutir o modo de vida da comunidade do 

povoado Alagamar, dando ênfase à prática artesanal que é tradicionalmente desenvolvida no 

lugar. Essa discussão é complexa e não daria conta de explicar em sua totalidade o que é o 

modo de vida do lugar sem considerar outros aspectos. Assim, simultaneamente, objetivou-se 

identificar e analisar as redes sociais que permeiam a produção e comercialização do 

artesanato, bem como os papéis de cada sujeito que integra as redes identificadas; os sujeitos, 

em tal contexto territorial constroem identidades culturais e territoriais nas quais imbricam-se 

a relação homem/natureza; evidenciar as identidades e a relação  no processo de produção 

artesanal constituíram objetivos deste estudo; e, para finalizar, não se perdeu de vista o 

desvelar do sentido global do lugar, Alagamar no contexto da globalização. 

 As categoriais geográficas lugar e território foram imprescindíveis para entender 

as relações sociais que possibilitam as realizações existenciais da comunidade no espaço do 

povoado Alagamar. Este, enquanto local de reprodução da vida é, repleto de significado, pois 

é compreendido como lugar de vivência e pertencimento onde ocorreram as experiências de 

cada morador.         

O lugar, o território, as identidades cultural e territorial e as redes sociais, assim 

como o artesanato em suas diversas dimensões de estudo permitiram que fosse feita uma 

análise integrada da comunidade do povoado Alagamar. As visitas a campo e os dados 

coletados e, respectivamente, a sua tabulação e análise foram primordiais favorecendo ter uma 

visão mais concreta da realidade da área pesquisada. 

Ao procurar leituras sobre o artesanato produzido em Alagamar não se encontrou 

quase nenhuma informação. Isto permitiu constatar que apesar das peças artesanais típicas do 

povoado serem conhecidas no Estado, elas ainda não atraíram o interesse do meio acadêmico 

ou técnico. Por isto, que as entrevistas realizadas durante o desenvolvimento desta pesquisa 

tornaram-se a base para se entender o papel do artesanato no lugar e no estado. 

O modo de vida da comunidade ao ser observado evidenciou ser produto da 

cultura do lugar e permeado, principalmente, pela prática artesanal marcando desde o 

surgimento do povoado o ritmo de vida dos seus membros. Estes por cultivarem sentimento 

de afeto e pertencimento pelo lugar que vivem tornaram o povoado “seu” território. Este foi 

apropriado simbolicamente no decorrer do tempo, é utilizado como palco da reprodução 

social da comunidade.  
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Para Bassand (1999), citado por Almeida (2005), o grau de pertencimento ou de 

identidade dos habitantes por um dado território, estabelece algumas tipologias: 

1. os apáticos e os resignados: destacam-se pela atitude passiva e por não se 

identificarem com os interesses locais e territoriais; 

2. os migrantes potenciais: aqueles que não vêem perspectivas de realização 

do seu projeto pessoal naquele território e estão buscando ocasião para 

migrarem; 

3. os modernizadores: são aqueles adeptos de todas as formas de 

modernização.  

4. os tradicionalistas: dotados de uma identidade histórica, patrimonial e 

emblemática muito forte são os que reivindicam um projeto territorial 

consistente para congelar a região em seu estado atual; 

Dessas identidades territoriais, a grosso modo, encontramos no povoado 

Alagamar, os apáticos, migrantes e modernizadores que são assumidos entre os grupos de 

jovens e os homens adultos que não conseguem ter renda suficiente para sustentar a família, 

enquanto os tradicionalistas são os artesãos vinculados às atividades artesanais que 

apresentam forte sentimento de apego ao lugar de vida. 

Em relação aos apáticos e migrantes, o território deixa de ser valorizado e perde o 

seu sentido enquanto lugar que é repleto de sentimentos de apego e afeição. Isto porque a 

identidade, não é constituída apenas em relação às raízes e tradições de um individuo, pois se 

fosse assim, tornar-se-ia sufocante. Os tradicionalistas, por terem construído uma história no 

povoado, estão enraizados na estrutura social que estão incluídos, o que os torna, resistentes 

às novas tendências de vida do mundo contemporâneo, mas não inacessível.    

Apesar de ser um lugar relativamente isolado, o estudo do povoado Alagamar, 

permitiu constatar que ele apresenta as formas de se viver que foram impostas pelo sistema 

global. Tal aspecto foi observado, principalmente, quando se analisou as fases de produção e 

comercialização do artesanato, bem como o posicionamento dos artesãos diante das mudanças 

que ocorreram nas fases citadas. A reunião destas informações é um argumento para afirmar 

que atualmente na comunidade existem dois tipos de artesanato: os tipicamente tradicionais 

com características peculiares da cultura do lugar e, os que são desenvolvidos a partir de 

novas técnicas que são exigidas pelo mercado consumidor.           

Frente às transformações, novas técnicas e modelos artesanais foram incorporados 

pelos artesãos do povoado. As ações desenvolvidas pelas instituições de fomento do setor no 

Estado devem ser destacadas, porque foram elas que promoveram as mudanças no que diz 
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respeito á auto-avaliação dos próprios artesãos enquanto profissionais e, o modo de verem o 

resultado final de seus trabalhos. Diante desta situação, o desenvolvimento do artesanato 

passou a ser direcionado à atender as exigências impostas pelo mercado, mas nem todos 

artesãos da comunidade alteraram o modo peculiar de trabalharem. Os artesãos que foram 

apresentamos com identidade de migrantes e tradicionalistas encaixam-se neste contexto.   

As relações sociais que territorializam o lugar são, principalmente, aquelas que 

foram constituídas durante a produção do artesanato. Estas relações mostraram-se serem 

formadas independentemente dos níveis de parentesco existentes entre os sujeitos envolvidos. 

Isto é um aspecto positivo, porque as oportunidades de interação se tornaram maiores devido 

o envolvimento dos artesãos não ocorrerem apenas no círculo familiar.  

No povoado alguns artesãos organizaram-se em grupo e, seus integrantes tem 

como compromisso entregar todas as peças que produzem ao líder desse grupo. Os demais 

artesãos da comunidade não integram o grupo e, por isto, tem autonomia sobre as peças que 

desenvolvem. Esta situação fez com que houvesse uma distinção entre os próprios artesãos do 

povoado em relação ao tipo de artesanato que produzem e, respectivamente, ao modo de 

comercialização para as peças que fazem. 

Nos últimos cinco anos, o ouricuri encontrado na região do povoado diminuiu e, 

com isto, a cada dia os artesãos estão indo a lugares mais distantes para conseguirem a 

matéria-prima necessária para trabalharem. Deve-se destacar, que esta situação ocorre, devido 

a retirada inadequada das folhas do ouricurizeiro, assim como o corte da palmeira com intuito 

de dar lugar aos cultivos agrícolas praticados pelos moradores do povoado. Se não houver 

intervenção dos sujeitos e órgãos ambientalistas que são capacitados para solucionar tal 

ocorrência de risco ambiental e social, os prejuízos na produção artesanal do povoado podem 

ser intensos em um futuro bem próximo. 

O estudo das redes sociais permitiu entender que elas são a base para a reprodução 

do lugar, assim como para o artesanato. O capital social adquirido a partir das redes no 

momento do trabalho dos artesãos beneficia à todos. As redes que foram identificadas e tem 

como integrantes os membros da família, são as mais fortes e, que sustentam a base da 

produção do artesanato. 

Diante do que foi exposto cabe apontar algumas sugestões para melhorar a 

produção artesanal, visando ações que possibilitem qualificar os artesãos e o bom 

relacionamento e interação entre os mesmos. Porém, estas sugestões devem ser associadas ás 

medidas do governo local e estadual imprescindíveis para o fortalecimento da comunidade no 

que se refere ao ofício que praticam. São elas: 
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1. inclusão do povoado nos programas que tratam dos APLs no Estado com o intuito de 

promover desenvolvimento visando aumentar as oportunidades de emprego e renda; 

2. o acompanhamento mensal das instituições de promoção do setor artesanal do Estado 

com o objetivo de incentivar e melhorar a capacidade de produção dos artesãos, assim 

como a auto-estima dos mesmos; 

3. que a Prefeitura Municipal de Pirambu, por meio de representantes contribua de 

maneira assídua com a divulgação do artesanato do povoado expondo as peças 

produzidas em local apropriado na sede da cidade; 

4.  um estudo  técnico que aponte como os artesãos devem manusear o ouricurizeiro com 

o propósito de evitar que a palmeira venha a desaparecer da área onde se localiza o 

povoado; 

5.  incentivar a consolidação da associação dos artesãos com o objetivo de instigar a 

organização entre todos e a ajuda mútua e, respectivamente, o fortalecimento da 

produção artesanal, já que o artesanato é tão fundamental para a comunidade.   

 

Este estudo pode acrescentar à Geografia conhecimentos sobre a produção 

artesanal praticada tradicionalmente por pequenas comunidades e, como está a dinâmica desta 

atividade, atualmente, em relação às exigências do mercado. Com ele, espera-se contribui na 

compreensão de como o trabalho em rede é essencial nas fases de produção e comercialização 

do artesanato, e ampliar os estudos socioespaciais nessa direção. Serve, também, para instigar 

outros estudos a respeito da situação do setor artesanal em outros municípios do Estado e 

mesmo do país.    
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Apêndice 1 

Roteiro de Entrevista para a comunidade do povoado Alagamar 

 

Universidade Federal de Sergipe 

Roteiro de Entrevista para moradores do Povoado Alagamar Pirambu-SE                                               

Data: ____/____/____                            Nº da casa: ______________ 

 

 
 
 

1 Dados pessoais e informacionais 

1.2 
 
Nome:____________________________________________________________Idade:_________ 
 

1.3 

 

Quantas pessoas residem na moradia?________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Quanto tempo reside neste local?____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Onde morava antes?_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
Por que veio morar aqui?___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
Escolaridade:____________________________Naturalidade:______________________________ 
 

1.4 

 
É aposentado: ( ) sim ou ( ) não                      

Quanto tempo?___________________________________________________________________ 

Que tipo?_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

1.5 

 
Trabalha em quê?_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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2 Produção artesanal 

2.1 

Que tipo de artesanato você faz?  

 ( ) bolsas      ( ) chapéus    ( ) vassoura       ( ) cestos       outros(descrever)____________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

2.2 

O uso do artesanato que você faz é: 

(  ) decorativo   (  ) doméstico   (  ) vestuário   (  )acessório    (  ) utilitário       

outros(descrever)_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

2.3 

Descreva o local de onde você retira a matéria-prima utilizada para fazer o artesanato? É uma 

propriedade pública ou privada?    

__________________________________________________________________________________ 

2.4 
Alguém te ajuda quando vai retirar a matéria-prima necessária para fazer o artesanato? Sim ou Não e 
quem ajuda____________________________________________________________________  
 

2.5 
A matéria-prima exige algum tratamento antes de ser usada?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

2.6 

Quais técnicas, instrumentos e materiais são utilizados para produzir o artesanato que você faz?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

2.7 

Fez algum curso ou recebeu treinamento para aperfeiçoar e aprender novas técnicas de produzir e 

vender o artesanato? ( ) sim  ( ) não - Quais foram? E quando foi? 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

2.8 
Quanto tempo gasta pra fazer uma peça?  
_______________________________________________________________________________ 
 

2.9 

Você recebe algum tipo de ajuda (Órgãos públicos ou privados) para fazer seu artesanato? Quais são? 

_______________________________________________________________________________ 
 

2.10 

Vocês que são artesãos são unidos? Por quê? Existe ou existiu alguma cooperativa ou associação dos 

artesãos de Alagamar?  

_______________________________________________________________________________ 
 

2.11 
Tem importância a Associação de moradores para você? Por quê? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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2.12 

A Associação conseguiu alguma contribuição dos Órgãos do Estado ou do Município? Qual? Que 

tipo? 

_______________________________________________________________________________ 
 

2.13 

Para vender suas peças e fazer novos negócios, o que você faz?   
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

2.14 

Já vieram pessoas até este povoado, à procura do seu artesanato?  Como eles sabiam do seu 

artesanato?  

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

 

 

3 Identidade 

3.1 

Gosta de fazer produtos artesanais? Se sim, por quê? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

3.2 

O que mais gosta de fazer quando está produzindo uma peça artesanal? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

3.3 

O artesanato de Alagamar tornou este lugar mais conhecido? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

3.4 

Se tivesse escolha, sairia de Alagamar? Por quê e para onde iria? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

3.5 

O que esse lugar pra você? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

3.6 
Gosta de ser chamado de artesão? ( )sim ou ( ) não - Por quê?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

3.7 

Conhece muitas espécies de plantas e animais? Utiliza na sua vida? Se sim, para quê?  
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

3.8 É importante conservar os recursos naturais deste lugar para sua vida e para seu trabalho como 
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4 Comercialização 

4.1 

Para onde vende e para quem vende artesanato: 

( ) feira          ( ) mercados      ( ) lojas      ( ) atravessador      outros(descrever)________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

4.2 

Já fizeram encomenda pra você: (  ) sim ou (  ) não 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

4.3 

Tem alguma encomenda que faz: 

 ( ) semanalmente    ( )  mensalmente     ( )semestral       outros(descrever) 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

4.4 

Produz o artesanato só com a intenção de vender:  ( ) sim  ou ( ) não 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 

5 Fazendo o artesanato 

5.1 

Onde você faz o artesanato? 

 ( ) em casa    ( ) na associação   ( ) casa do vizinho  outros(descrever)_______________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

5.2 

Faz seu artesanato: 

( ) individual ( ) grupo 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

5.3 Alguém da sua casa também faz artesanato: ( ) sim ou ( ) não   

artesão? ( ) sim ou ( ) não -  Por quê? 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

3.9 

Seus conhecimentos e saberes sobre a natureza você considera importantes para sua profissão? 

 ( ) sim ou ( ) não -  Por quê? 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Quem: ( )marido  ( ) filhos ( )cunhado(a)  ( ) genro  ( )nora   ( )tio(a)  ( )avô(ó)  ( )pais  

outros(descrever)_________________________________________________________________      

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

5.4 

As pessoas que te ajudam na produção do artesanato recebem pagamento? ( ) sim ou ( ) não  

De que forma?   
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

5.5 

As pessoas que te ajudam na produção são: 

( ) parentes         ( ) vizinhos          ( ) amigos    outros(descrever)___________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

5.6 
Você tem outra fonte de renda?   ( ) sim  ou  ( ) não 
_______________________________________________________________________________ 
 

5.7 

A renda que você obtém com a venda do artesanato é suficiente para sustentar a sua família?   

( ) sim  ou  ( ) não 
_______________________________________________________________________________ 
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