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Cirlei é um jovem extrovertido que mora no Cadoso II e começou a trabalhar com 

palitos retirados da palha de coco para confeccionar gaiolas. Depois começou a usar o 

mesmo material para fazer vassouras, utilizando o terreiro da sua casa para essa 

finalidade. 

Para isso é necessário cortar os palitos e colocá-los para secar. A confecção se dá com a 

ajuda de um alicate, onde os palitos são amarrados com arames e é colocado um cabo. 

Depois de fazer boas vassouras ele as comercializa na região. 

 *Texto retirado do material enviado ao Selo Unicef 

 

 



No sítio Muriçoca o senhor Chagas também faz vassouras. Ele fabrica vassouras 

artesanais usando palhas de carnaúba, sentado embaixo da sombra de um pé de juá que 

fica no terreiro de sua casa. 

Depois de retirada a palha, são aparadas as suas talas (que ficam na parte final da haste 

da palha). 

Depois de trinchar as palhas verdes deve-se estendê-las para secar. Depois de secas 

estarão prontas para iniciar a confecção. São feitas de três em três, amarrando-as ao 

meio. Ao final são amarradas com barbante e cortadas as pontas. 

A senhora Francisca Cristina é uma senhora muito simpática que mora em uma casa de 

taipa, na Vila Alencar. Quase todos da sua família participam de alguma forma na 

confecção de produtos artesanais como vassouras e panelas de barro, mas a atividade é 

exercida principalmente por ela e seu esposo. Além disso, Dona Chica como é 

conhecida, tem 56 anos, e reside na localidade há 15 anos. 

Tudo isso é feito na sua própria residência. 

Ela aprendeu a fazer as panelas com sua mãe desde pequena e nos contou que para fazê-

las, o barro é molhado e colocado para curtir, depois dessa etapa é amassado até ficar ao 

ponto. Ela molda as peças com suas mãos e em seguida são colocadas em um local com 

pouca ventilação e poeira. Depois de uns quatro dias as peças ficam secas e são levadas 

ao forno para queimar por uma noite. Ela queima as peças dentro de pote. 

Para fazer vassouras de palha de carnaúba, as palhas são cortadas e colocadas para 

secar. Com auxílio de uma corda que fica presa no telhado e um estribo que é amarrado 

na ponta da corda, as palhas são presas e depois costuradas. 

As atividades são empreendidas principalmente para gerar renda para o sustento da 

família. 

  


