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A Culinária e o Artesanato de Rita 

 

Rita Barbosa de Oliveira, 44 anos, é dona de uma variedade de artes culturais no seu 

distrito. Mora na localidade de Monguba, Rua José Gomes de Oliveira, e relata como 

sua culinária e artesanato ganharam destaque na comunidade. 

Sobre tapetes, Rita fala: “eu via as pessoas fazendo e aprendi. Comecei quando vi a Ana 

Clécia fazer. Uso agulha com ponta para tapete, tesoura para cortar o pano, retalhos. 

Corta os retalhos e vi amarrando na tela de pano”. Também trabalha com o bordado, faz 

o seguinte: “coloca a linha de bordado na agulha e vai medindo no pano”. Dona Rita é 

concentrada no trabalho, gosta de fazer sentada na cama, porque acha muito cansativo 

sentar na cadeira e diz: “dói as costas”. 

Agora, Rita revela um prato típico dos cearenses e que tem um toque especial de suas 

mãos: a canjica. “Faz com milho verde, passa no liquidificador, passa na peneira, corta 

o coco e vai pro liquidificador, depois coloca tudo na panela com açúcar e um pouco de 

sal, aí coloca no fogo e mexe até ficar grosso, coloca num prato pra ficar duro e frio”. E 

destaca: “faço remédio para dor de barriga, coloca água no copo e duas colheres de 

goma, mexe e toma. Para cansaço eu faço um remédio do cupim que tem um bicho 

branco, bota com água numa panela e vai ficar da cor do café”. 

Rita já ensinou o ofício do bordado para as suas filhas e relata: “tem muita gente que 

quer aprender bordado e eu ensino, gosto muito de fazer pra receber meu dim-dim”. 

Seja fazendo comida, artesanato ou remédio, o importante é que os trabalhos de Rita 

contribuem muito para o fortalecimento da cultura popular pacatubana. 
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