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Resumo

Este trabalho é fruto de uma parceira entre o IFBA e a UNEB, através do grupo de pesquisa
GEOTEC, apresenta uma discussão acerca de uma tradicional feira de artesanato, que acontece ao
ar livre na cidade de Nazaré – BA: A Feira de Caxixis. Uma manifestação cultural promovida pelo
povo da região, ocorrendo sempre durante os festejos da Semana Santa, em que o tradicional labor
dos oleiros enfeita e encanta os moradores, além de atrair visitantes durante o período. Assim,
buscou-se compreender sua contribuição da Feira no processo de desenvolvimento sociocultural e
econômico da cidade ao longos desses anos de existência, sendo reconhecida como a maior feira de
artesanato da América Latina.

Palavras chaves: história regional, memórias, patrimônio.

Abstract

This work is the result of a partnership between the IFBA and UNEB, through the GEOTEC research
group, presents a discussion about a traditional handicraft fair, held outdoors in the city of Nazaré -
BA: The Caxixis Fair. A cultural event promoted by the people of the region, always taking place during
the festivities of Holy Week, in which the traditional work of potters adorns and enchants the residents,
in addition to attracting visitors during the period. Thus, it was sought to understand its contribution of
the Fair in the process of socio-cultural and economic development of the city during the long years of
existence, being recognized as the largest handicraft fair in Latin America.

Keywords: regional history, memories, patrimony.

Resumen

Este trabajo es fruto de una alianza entre el IFBA y la UNEB, a través del grupo de investigación
GEOTEC, presenta una discusión acerca de una tradicional feria de artesanía, que se realiza al aire
libre en la ciudad de Nazaré - BA: La Feria de Caxixis. Una manifestación cultural promovida por el
pueblo de la región, ocurriendo siempre durante los festejos de la Semana Santa, en que la tradicional
labor de los alfareros adorna y encanta a los moradores, además de atraer visitantes durante el
período. Así, se buscó comprender su contribución de la Feria en el proceso de desarrollo
sociocultural y económico de la ciudad a largos de esos años de existencia, siendo reconocida como
la mayor feria de artesanía de América Latina.

Palabras claves: historia regional, memorias, patrimonio.

Iniciando a conversa...

“Em meio aquela pequena cidade,

Acontece a feira da diversidade,

Passando do chão para as mãos

Eternizando sua tradição.

Caxixis é seu o nome ,

Inigualável é o seu valor,

Patrimonio imaterial
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imortalizado pelo labor.”

Tássio Santana Souza

A história é uma ciência primordial para o ser humano, pois ela está presente em nossa sociedade
desde o começo dos tempos, auxiliando o homem no entendimento de sua memória, e contribuindo
para a evolução do ser. A história é um objeto de pesquisa que analisa a ação humana em seus
momentos vivenciados no espaço, através de sua regionalização. Para Borges (1993, p.50) a história
procura especificadamente ver as transformações pelas quais passaram as sociedades humanas.
Assim, todo o nosso processo de pesquisa enlaça uma feira com sua cidade, destacando as
problemáticas encontradas através do tempo.

O poema exalta as peculiaridades do processo histórico da Feira, apresentando desde o modo como
são feitas as peças, até a dinâmica sociocultural que acontece durante aquele período. Exalta
também a importância da feira para a população nazarena intitulando como patrimônio.

Nosso estudo versa sobre a tradicional Feira de Caxixis, que acontece na cidade de Nazaré/BA, no
período da semana santa. Uma feira movida pela arte, que segundo registros históricos-populares,
iniciou com um oleiro[i] chamado Patrício, natural da Vila de Maragogipinho[ii]. Aproveitando o período
de muita movimentação na cidade vizinha, o oleiro subiu o rio Jaguaripe levando uma canoa cheia de
objetos de barro e de argila feitos à mão para vendê-los em Nazaré. O sucesso das vendas foi tão
grande que no ano seguinte ele voltou acompanhado de vários outros artesões. A partir de então, a
Feira de Caxixis, foi se destacando entre as cidades vizinhas, logo tomando todo o recôncavo baiano
e atualmente sendo reconhecida fora dos limites territoriais de nosso país. O evento é uma mistura
entre Feira e festa, onde as exposições dos artesanatos dividem a atenção com os shows de artistas
locais e grandes astros da música baiana e brasileira. A Feira apesar de acontecer na cidade de
Nazaré, conhecida também como Nazaré das Farinhas, todos os produtos artesanais são produzidos
em Maragogipinho, conhecido como berço das olarias e do artesanato.

Originalmente, comercializavam-se apenas miniaturas de louças de barro, feitas para a diversão da
criançada, no entanto, hoje são vendidos vários produtos artesanais, principalmente artigos de
cerâmica utilizados para decoração. A Feira recebe à participação de diversos artesãos e visitantes
de inúmeras partes do Brasil e do exterior, destacando-se pela preservação de seu tradicionalismo,
através da sua originalidade que vem sendo conservada há décadas, pelos oleiros, pela produção dos
caxixis, e várias outras formas de organização mantida pelo povo e pela comissão da festa. Dessa
forma, para o turista a Feira de Caxixis, traz uma visão de espaço democrático, pois lá se encontra
todos os tipos de povos: brancos, negros, índios, amarelo, estrangeiros, fazendo assim uma
comunhão social.

Dentre as peças que são expostas para comercialização, as de grande destaque e procura está entre
as esculturas de representações religiosas, as bonecas namoradeiras, panelas de barro e pequenas
luminárias decorativas, peças resultante da criatividade dos artesãos.

Apesar da consagração que o tempo trouxe para esta épica Feira, percebe-se que alguns entraves
estão simultaneamente presentes a cada edição da Feira. Podemos citar como exemplo, o próprio
número de oleiros, que a cada ano parece estar menor, devido às dificuldades enfrentadas que
variam desde o transporte das peças, até o espaço para exposição das mesmas, evidenciando uma
falta de cuidado com uma tradição secular, e por seguinte, com a própria cultura do lugar.

A natureza oferta o barro, e o homem acolhe de bom grado

Estamos propondo aqui, uma discussão sobre a Feira de Caxixis, mas será que todos sabem o que é
um “Caxixi” A imersão sobre a feira deve começar pela compreensão sobre esse termo tão comum na
região do recôncavo baiano. A etimologia da palavra “Caxixis”, em que sua origem histórica interfere
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na explicação, porque não se sabe ao certo se a palavra é de ascendência indígena, africana, ou
portuguesa. Mas, as análises de pesquisas afirmam que, a palavra Caxixis é brasileira, pois
entendemos que apesar da nossa miscigenação, fomos formando/construindo a nossa própria cultura.

Descobrimos que Caxixis é uma palavra do gênero feminino[iii], e que não apenas circula o nosso
estado, mas sim todo o território brasileiro. Na região do sul, Caxixis é identificada como chuva miúda,
e na região Norte como cachaça ruim, já na Bahia é registrado como louça miúda, e no continente
africano é conhecida como um instrumento idiofone.

No primeiro momento, podemos perceber que o processo de produção, realizado pelos oleiros é
muito primitivo, pois eles extraem da terra a matéria prima, utilizada para fazer a obra. Já no segundo
momento, começam a trazer o barro para as olarias, e posteriormente escolhem os modelos das
peças que desejam fazer, utilizando como base o torno[iv] para fazer alguns modelos a serem
produzidos. E assim vai moldando o barro, desempenhado um verdadeiro balé com as mãos,
transformando-o em peças de Caxixis. Depois de pronta, é hora de colocar para secar e em seguida
levar ao forno para assar, e somente depois das peças frias inicia-se o processo de acabamento e
pintura.

Antigamente, essas pinturas eram feitas com um pigmento branco, chamado de tabatinga, ou com um
pigmento vermelho, chamado de tauá, ou ainda a mistura dos dois, entretanto havia uma terceira
opção que era queimar o caxixi com as folhas do mangue para dar uma coloração escura. Hoje, à
maioria são pintadas com tintas vendidas no comércio. Eis uma marca da inovação na produção, pois
mostra que os artesões tiveram que adaptar o acabamento do seu trabalho às demandas da
sociedade contemporânea, utilizando-se de produtos disponíveis no mercado (as tinturas), em
detrimento às produzidas artesanalmente.

Aos olhos de quem ver a produção do caxixi, é um fenômeno espetacular que reúne homem e terra,
mostrando que é possível fazer arte sem agredir a natureza, e ainda usando a mesma ao seu favor.
Isso nos reflete que o conceito de sustentabilidade que vem desde os primórdios, pois é perceptível a
consciência dos oleiros de preservar os recursos naturais como fonte de matéria prima, sendo esta a
base para todo o seu trabalho, e na maioria das vezes a principal fonte de renda de muitas famílias de
Maragogipinho.

Maragogipinho e Nazaré: a simbiose entre os lugares

Não podemos falar sobre o homem sem falar do seu lugar. Indiscutivelmente lugar e individuo são
dois elementos bastante emblemáticos, pois ambos sofrem interferência e influencia um no outro.

Ao chegarmos na localidade de Maragogipinho é fácil identificar as olarias, que são as casas, onde os
oleiros elaboram todo o processo de produção. Ao entramos nas olarias é possível notar um lugar
rústico, com muita simplicidade, mas que tem sempre um oleiro acolhedor querendo mostrar sua
história para divulgar o seu trabalho. Assim, começa as conversas interessantíssimas que cercam
aquela região, apresentando ao turista sua identidade cultural.

Já Nazaré[v], uma cidade localizada no Recôncavo Baiano, com cerca de 30 mil habitantes, onde se
destaca por abrigar essa Feira, um dos eventos culturais mais antigos da América do Sul, que ocorre
todos os anos durante os festejos da semana santa.

Assim, essas duas cidades estão entrelaçadas através da produção e comercialização das peças.
Sendo que, enquanto em Maragogipinho é realizado todo o processo produtivo dos caxixis, em
Nazaré essas relíquias são expostas para diversas localidades. Desse modo, hoje não podemos falar
em caxixis sem a Feira, muito menos de Nazaré sem essa “atração”. Por isso, ambas as contribuições
são indispensáveis para a concretude dessa tradição.
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É por demais sabido que a principal forma de relação entre o homem e a
natureza, ou melhor, entre o homem e o meio, é dada pela técnica. As
técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o
homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaço. Essa forma
de ver a técnica não é, todavia, completamente explorada. (SANTOS, 2006,
p.16)

Corroborando com Santos, é possível descrever a influência do espaço/ local para as técnicas
utilizadas pelos oleiros, já que esses ainda hoje, mesmo com tantos aparatos tecnológicos, ainda
usam os mais rústicos e simples instrumentos, tais como: o pente (aquele mesmo, utilizado para
pentear nossos cabelos), que é empregado para o acabamento das peças; sacos plásticos que ajuda
a delinear as peças; pedaços de madeira para dar formas; pedaços de garrafa pet para retirar o
excesso do barro, e mesmo um simples pincel, a fim de “embelezar” a peça com o toque de
simplicidade através dos desenhos feitos.

Tudo isso nos mostra que esses materiais estão presentes em nosso dia a dia, e que para outras
pessoas, apresentam mais do que a simples função, ao qual são atribuídos e ao mesmo tempo
enriquecendo o trabalho daqueles artesãos. Tudo isso é fruto do lugar, da forma de vivência e
experiência (TUAN, 1983) daquelas pessoas, ratificando a relação homem - natureza e a
sustentabilidade de toda uma comunidade.

Molhando e a amassando: do barro ao caxixi

Segundo dados da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade de Nazaré, bem como reportagens de
antigos jornais de circulação da região, a Feira de Caxixis é a maior feira de artesanato ao ar livre da
América do Sul. Sua realização exige um planejamento e uma parceria entre seguimentos
diretamente ligados a Feira: os oleiros, governo municipal e também o estadual.

Em entrevista realizada durante a Feira de 2014, descobrimos que em média os oleiros se preparam
com antecedência mínima de dois meses para o evento, organizando o orçamento e produzindo as
peças. Contudo, nem todos os artesãos garantem presença no espaço de exposição das peças, pois
o número de expositores varia a cada ano e, neste sentido, os oleiros ficam no aguardo da chamada
feita pelos organizadores do evento[vi]. Além da exposição das peças, a Feira de Caxixis também
dispõe de outras atrações, como o espaço para shows ao vivo durante a noite, compondo um evento
que garante um leque de entretenimentos para todos que buscam uma alternativa de cultura e lazer
durante o período da Semana Santa.

Transportando e continuando: o inicio de uma Feira, e a tradição de uma cidade

Não há registros da Feira de Caxixis no processo de fundação da cidade, porém há relatos não
oficiais que a mesma contribuiu demasiadamente na reorganização e divisão flexível na produção do
trabalho, contribuindo para o desenvolvimento social, cultural e econômico para a cidade de Nazaré.

Trazendo como concretude dessa parceria, podemos atestar alguns pontos tais como, o crescimento
das vendas das peças, a visibilidade para a cidade de Nazaré, a realização de uma prática cultural, e
as boas histórias e lembranças pertencentes a esses momentos.

Com a influência e a dinâmica da contemporaneidade, é possível destacar uma interdependência
entre a Feira e a cidade, exemplificadas através das modificações em alguns modelos de peças e
suas personificações. Além do próprio translado destas peças, que antes eram levadas de canoas do
distrito até Nazaré, sendo hoje o percurso realizado através de caminhões, cedido pela Prefeitura
Municipal de Aratuípe, contribuindo na continuidade da Feira.
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Assim, todo esse processo de transporte das peças ainda que muitas vezes difíceis, caracterizam a
tradição e identidade dos oleiros, fazendo com que tais aventuras do deslocamento fiquem guardadas
nas memórias dos guardiões dessa tradição.

Momentos vividos jamais esquecidos: os acontecimentos presenciados na Feira

Como rege a tradição, todos os anos, a Feira de Caxixis acontece no período da Semana Santa. Por
isso, junto às exposições das peças acontecem os festejos religiosos como a encenação da Paixão
de Cristo e programações musicais. Com essas opções de lazer, a cidade de Nazaré fica mais
atraente para os visitantes. Apresenta também um aspecto arquitetônico antigo, demonstrado através
do conservadorismo de casarões históricos e ruas de paralelepípedos, tornando-se assim um lugar
aconchegante, com diferentes espaços de contemplação sobre a história da cidade:

I – O Monumento Jesus de Nazaré (Cristo) localizado em uma das partes mais altas e de onde tem-se
uma visão de quase toda cidade, reúne um encontro de fé e resgate cultural, com suas quinzes
estações da via sacra, que durante os festejos da Semana Santa, é realizada um cortejo religioso e
missa campal. Neste espaço, os visitantes podem contemplar ainda um acervo fotográfico sobre a
história da cidade.

II – No centro da cidade é possível visitar a antiga estação ferroviária, lugar que tem uma rica história
de seu povo e da sua economia.

III – O Cine Teatro Rio Branco, construído pelo ex-jogador de futebol Marcos André Batista Santos, o
Vampeta, tem uma estrutura clássica, sendo um excelente palco para atuações artísticas.

O evento representa uma mistura entre feira e festa. Começando na quarta-feira só com as
exposições dos oleiros, seguindo na quinta de exposições e show, e encerrando no domingo, porém
alguns oleiros sempre decidem estender durante a semana para tentar vender o máximo de peças
possíveis.

Dentre as peças que são expostas para comercialização, as de grande destaque e procura está entre
a réplica do Cristo da Cidade, a escultura de São Francisco de Assis, as bonecas conhecidas como
“nega maluca” e as “namoradeiras”, panelas de barro e pequenas luminárias decorativas, tudo isso
fruto do labor dos oleiros.

Ao longo dos anos de sua existência, a Feira de Caxixis potencializou o crescimento do comércio da
cidade, aumentando o fluxo de visitantes durante todo o período, dinamizando e divulgando a cidade
para outros espaços.

Ao olharmos um turista na feira de caxixis é perceptível um olhar diferenciado para as peças, seja ele
um olhar de espanto, de cuidado, de encantamento, de super-valorização. Mostrando uma admiração
que muita das vezes serve como um alimento da alma para o artesão, pois, o reconhecimento de
quem faz é dado pelo comprador de seu trabalho. Não falando apenas no sentido econômico da
palavra comprador, mas quando se compra um trabalho de identidade cultural, compra-se também
uma proposta de idéias, uma forma, algo que lhe mostre a realidade com outra perspectiva.

A cultura preservada pelo tempo e transformada pelo homem

Os pontos que enlaçam a feira com a cidade é a tradição, a história, a arte, tornando-se eixos básicos
da pesquisa. Vemos nos caxixis a exaltação da beleza e criatividade exercidas na forma, sendo
realizado nas mãos dos oleiros um balé com o barro. A religiosidade na cidade é mantida mesmo com
essa manifestação de arte, a igreja católica faz questão de manter todos os ritos sacros que são
exercidos pela igreja, dentre eles a procissão do encontro na terça feira, com a missa do lava pé, na
quinta, e na sexta a igreja se enluta com a morte de Cristo e realiza a procissão do senhor morto. E
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não para, no domingo de páscoa temos a famosa missa da ressurreição afirmando a presença do
Cristo vivo. Essa relação entre religiosidade e feira interfere diretamente com os sentimentos das
pessoas, fazendo com que na Sexta Feira Santa, dia de grande importância para a tradição católica,
os fies se resguardem em suas residências ou nas igrejas, tendo um decrescimento da frequência de
visitantes na feira.

É importante lembrar que a festa realizada a noite, com grandes nomes da música brasileira, vem
para engrandecer essa feira, pois a música é um tipo arte, e a feira de caxixis nada mais é que um
palco de realizações de artes, reunindo tatuagem, artesanatos feitos com madeira e cipós, brincos
feitos na hora, shows, entre outros.

A cultura de um povo é algo que vai além das características pessoais de um determinado grupo.
Cultura é algo que deve impactar os outros olhares, tornando-se um elemento diversificado e inovador
aos olhos de quem vê.

Os ritos de uma tradição

As movimentações de organização da Feira começam no início da semana, mas desde a quarta-feira,
percebe-se a intensificação de saída dos oleiros com suas peças de Maragojipinho para Nazaré. A
partir deste dia também começam a chegar artesões de outros tipos de peças, vendedores de
confecções, tatuadores e artistas de rua, tornando a Feira homogênea em um espaço heterogêneo
perante a arte, se organizando para receber os contempladores da feira.

Na quinta-feira já podemos notar uma movimentação fora do habitual, pois a praça já está composta
dos expositores e fluxo de transeuntes pelas ruas da cidade aumenta. E logo a cidadezinha vai
enchendo, mas na hora marcada vão os católicos e admiradores da religião para a famosa “missa do
lava pé” em que o padre repete o ato feito por Jesus, lavando o pé de 12 pessoas representando os
discípulos de Cristo. Após a missa as pessoas voltavam para suas casas, onde podem escolher entre
ficar em casa, ou se arrumar para ir a central de abastecimento da cidade conhecida como “feira
nova” para contemplar a primeira noite de festa.

Na sexta-feira, conhecida como “sexta-feira santa” a igreja Católica se enluta da morte de Jesus
Cristo, onde começa seus ritos às cinco horas da manhã, caminhado até o Monumento Jesus de
Nazaré, contemplando as suas 15 via sacra. Já a tarde tem a santa missa onde os fies saem em
procissão ate a igreja de Nossa Senhora da Conceição carregando a imagem do Senhor Morto e lá o
velam, tornando-se o dia mais celebre para a igreja, e confirmando a tradição religiosa na Feira de
Caxixis. A noite será o segundo dia de atração para a alegria do povo.

No sábado é mais um dia de vendas, compras, e festa, agregando-se como mais um dia de feira, pois
se trata de um fim de semana com feriado, ótimo para viajar e conhecer essa Feira que tanto agrada
e encanta a população.

No domingo temos a famosa missa da ressurreição onde os católicos comemoram alegremente a
ressurreição de Cristo. E enquanto isso na Feira, é um dos dias mais movimentados, pois até o
comercio da cidade fecha para prestigiar a exposição, sendo um dos dias de maior movimento e
comercialização das peças expostas. Já à noite, para não perder o costume, tem mais atrações
encerrando-se os festejos do período.

O tempo e experiências da Feira de Caxixis

Quando falamos em tempo, estamos analisando os nossos meios, o convívio, o passar sem perceber.
Na Feira de Caxixis podemos afirmar essa passagem de tempo, ao redor da feira está os grandes
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casarões, são tantos que só de olhar percebemos que ali guarda grandes histórias. Contrapondo todo
esse cenário, também temos as novas casas, os casarões que foram demolidos, as reformas, tudo
isso mostrando a modernidade chegando. Trazendo ao local uma aparência transformada, Mesmo
com todos esses atributos a feira e a cidade formam uma plataforma de interação histórico- cultural.

Ao longo de suas edições, a Feira de Caxixis enfrentou algumas situações que colocaram em risco a
sua realização, a exemplo da problemática da extração do barro e em 2015, a greve do seguimento
da polícia militar da Bahia, que na ausência, não garantiria a segurança dos expositores e
frequentadores da Feira.

As experiências vivenciadas pelo povo na Feira de Caxixis

As pessoas que visitam anualmente a feira contam os seus momentos vividos durante o evento,
podemos ver isso bem claramente nas falas. Seu Naldinho[vii] afirma que vai a feira para conhecer
novas pessoas, identificando ali um lugar de relações interpessoais. Outros contos estão relacionados
ao comércio das peças que no ano de 2013, as chuvas levaram as peças de muitos artesões, mas
isso serviu para que os oleiros se prevenissem ainda mais.

Entrevistando dona Ditina[viii] ela nos contou que sua experiência com a feira em 2014 não foi nada
agradável, pois quase que ela não viria participar, e ressalta que sem feira não a festa. Já a visitante
holandesa diz que a Feira de Caxixis só lhe traz experiências positivas, trazendo um aprendizado de
grande valor, que contribui para seu senso critico cultural.

Algumas questões que cercam a Feira

Apesar da sua tradicional concentração cultural a Feira, para alguns frequentadores, a Feira vem
sendo descaracterizada em função dos shows que são promovidos a noite, que segundo alguns
organizadores, são promovidos para servir de atrativo à Feira. Contudo surge uma questão: Será que
uma feira que chegou a sua tri secularidade, sem precisar de nenhum atrativo, agora precisaria de
shows para se tornar atrativa Será essa uma interferência da globalização

Outro fator questionado pelos moradores mais velhos da cidade é os tipos de frequentadores da
Feira. Hoje vemos que estão divididos entres compradores e "festeiros”, ou seja, entre pessoas que
realmente estão interessados em contemplar/comercializar as peças expostas na feira, e pessoas
interessadas nos shows e nas atrações musicais da festa. Dessa forma, surge outro questionamento:
existiria um público ideal para frequentar a Feira

São questões que não cabe aqui uma resposta, mas apenas algumas reflexões sobre o que
realmente pensamos ou desejamos para o futuro da Feira de Caxixis.

Pontos para outra conversa...

Ao longo deste trabalho investigativo, percebemos que a secular Feira de Caxixis aparece como uma
peça muito importante na história cultural, na qual através de sua memória, possibilitou a divulgação
da cidade de Nazaré, além da influência nos espaços circunvizinhos, constituindo-se como uma das
maiores feiras de cerâmica ao ar livre da América do Sul. Percebemos também, que apesar das
discussões tecnológicas que regem a sociedade contemporânea, a Feira de Caxixis manteve sua
essência rústica, desde o processo de produção das peças até a forma como estas são expostas.
Assim, entendemos que, ao buscar informações sobre esse tema para a cidade de Nazaré,
aprendemos muito sobre a história da própria, e como a Feira contribuiu para seus aspectos
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socioculturais e econômico, apresentando-se como um evento de grande escala, presente no
calendário extra regional, que ultrapassa os limites do estado, proporcionando um dinamismo àquele
espaço geográfico da pequena cidade do interior baiano.

Contudo, o trabalho não se encerra por aqui, pois esperamos que algum órgão registre a Feira de
Caxixis como Patrimônio Imaterial, porque a cada ano que passa está ficando restrita a participação
dos oleiros no evento e também precisamos garantir a continuidade dessa bela tradição, pois um feira
como a tradicional Feira de Caxixis, que resiste e mantém sua tradição por mais de 300 anos, é
indiscutivelmente um palco cultural, pois é possível perceber todas as diversidades encontradas nela,
sobretudo, a produção do caxixi se manteve de forma rústica, permanecendo os ensinamentos que
foram passados de pais para filho, mostrando a sua hereditariedade.
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[1] Nome atribuído a pessoa que transforma a argila em peças artesanais, conhecidas como caxixis.

[1] Distrito da cidade de Aratuípe, distante de Nazaré aproximadamente uns 5 km, Maragogipinho é
uma vila a beira do rio onde se desenvolve nos velhos barracões a tradição que passa de geração em
geração para transformar a argila em peças artesanais.

[1] Como explica o professor Lamartine Augusto em seu Livro “Porta do Sertão”,1999.

[1] Maquinários feitos pelo próprio povo do vilarejo de Maragogipinho

[1] Conhecida também como Nazaré das Farinhas, pois a farinha é o seu principal produto de
comercialização. É uma cidade com 166 anos de emancipação política, onde guarda casarões velhos,
histórias inusitada e pessoas bem aconchegantes.

[1] Prefeitura Municipal de Nazaré

[1] Nome fictício dado ao um contemplador anual da Feira da Caxixis

[1] Nome fictício dado a uma artesã da Feira de Caxixis
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