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UM SONHO, UMA COMUNIDADE: A HISTÓRIA DO 

ARTESANATO DO BARRO DO CAMPO VERDE EM ÁGUA 

BRANCA. 

 

  Os povoados produtores do artesanato no barro no município de Água 

Branca eram as comunidades da Olaria e Onça. O Povoado Campo Verde era 

chamado de Fundão da Onça, que teve o seu nome mudado por um dos maiores 

proprietários de terras da localidade, o senhor Heráclito Soares de Melo Filho 

(vulgo Nô Heráclito), casado com Maria Alexandre Lima (vulgo Dona Lili), que 

com ela teve três filhos. Nô Heráclito faleceu em 1° 

de julho de 2000, exerceu a profissão de 2° Tabelião 

Público e Oficial do Registro Civil, foi agricultor e 

exercia forte influência política na comunidade. Sua 

descendência vem da linhagem do Major Francisco 

Casado de Melo, um dos fundadores da cidade, que 

ajudou na construção da Igrejinha de Nossa Senhora 

da Conceição, hoje conhecida como Igrejinha de 

Nossa Senhora do Rosário (1770), pois mudou de 

santo padroeiro, quando o barão da cidade inaugurou a grande igreja matriz. Foi 

provavelmente a edificação mais antiga da região, sendo edificada em um 

terreno que se localizava em área estratégica, sinalizando e conectando Água 

Branca aos povoados de Boqueirão, Várzea do Pico e Olaria.  

A Olaria é um dos povoados mais antigos do município, se destacou por 

seus mais de 200 anos de produção artesanal, que sustentou muitas gerações 

até a atualidade. O Campo Verde surge com a implantação do engenho de cana-

de-açúcar. Segundo Dona Lili, a partir de 1955, foram sendo adquiridas as 

primeiras terras no Fundão da Onça, com o objetivo de plantar cana e construir 

o empreendimento, seu Nô, adquiriu cerca de trezentas tarefas para estruturar 

seu negócio. De 1962 à 1970, seu projeto estava estabelecido. Tinha as terras 

e o engenho, porém, se decepcionou. A região não gerava cana de qualidade, e 

em sua primeira moagem, o melado produzido não tinha qualidade nenhuma. 

Deixou de lado seu projeto, mas atraiu muitas pessoas para a região, que hoje 
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é denominada de Campo Verde. Herdeira da produção do artesanato cerâmico 

atualmente.  

Esse desejo de implantação do engenho não é novo, na história do 

município tem relevância, pois em 

1896, o Sr. Joaquim Minervino 

estabeleceu em Água Branca um 

engenho de açúcar, destinado a 

produção de rapadura e mel, da 

cachaça e do açúcar mascavo. Com 

isso, a cultura do açúcar foi tomando 

proporções em todo o município, 

estabelecendo raízes e transformando a cidade em um polo produtor. No ano de 

1904, o comercio de Água Branca era estável e vivia seu auge, com o surgimento 

de casas de negócio, oficinas, escritórios, armazéns de compras de cereais, e 

algodão, tornou-se uma potência no ramo do açúcar e seus derivados, e se 

destacava regionalmente na criação bovina. 

 A rapadura produzida em Água Branca, era um dos produtos mais 

consumidos no município, impulsionou o comércio da cidade e acentuou a 

produção na região sertaneja. Foi talvez esse sentimento que influenciou o 

saudoso Nô Heráclito, a investir nessa criação do seu lendário engenho no 

Campo Verde. O que deu certo foi a migração do povo para a região e o 

surgimento de uma nova comunidade. 

 

O ARTESANATO  

 

  O artesanato cerâmico é 

conhecido há mais de 300 mil anos, no 

Brasil chegou com os indígenas, 

passou pelas mãos dos negros 

escravizados, e hoje faz parte da vida 

de diversas comunidades em todo país. 

No nordeste, destacava-se no Sertão 

de Alagoas, mais especificamente em 
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Água Branca, ganhou relevância social, econômica e cultural. Diversas foram as 

gerações que cultivaram essa arte e que sobreviviam dela no município. Famílias 

inteiras, lideradas pelas mulheres, fizeram dessa prática seu sustento e ofício. 

Ao lado dos engenhos, nas comunidades como Olaria e Onça, essa região 

transformou-se em um polo de distribuição de cerâmica artesanal para todo o 

sertão. As feiras populares eram os principais pontos de escoamento da 

produção. Esse artesanato marcou culturalmente a vida das pessoas, como 

também fez parte do imaginário infantil. Quem não se lembra das brincadeiras 

de “paneladas”, onde crianças e adolescentes, recebiam dos pais panelas de 

barro tipo infantil e cozinhavam seus alimentos na brincadeira? Hoje, a 

perspectiva cultural é bem diferente, porém, é preciso analisar o contexto 

sociocultural e identitário da referida comunidade, buscando dialogar com todos 

os envolvidos, na tentativa de encontrar novos caminhos para a manutenção e 

preservação da arte do barro, que se encontra em declínio aligeirado.  

 

O BARRO DO CAMPO VERDE EM ÁGUA BRANCA 

 

  Em Água Branca, na comunidade Campo Verde, povoado com 

aproximadamente 90 famílias, o elemento “barro de louça” tem um sentido 

diferente para muitos na localidade. O barro é uma designação genérica na qual 

foram agrupadas uma infinidade de misturas de argilas com as mais variadas 

espécies de impurezas e outros elementos. Os diversos minerais, os óxidos 

metálicos e as matérias orgânicas, associados as argilas em variadíssimas 

proporções, fazem com que as variedades de barros sejam inumeráveis e 

apresentem características muito distintas, quer cruas quer depois de cozidas. 

Este produto fez comunidades inteiras e suas famílias viverem economicamente 

dessa prática cultural por muitos anos. Um elemento vital a natureza e de 

importância sem igual para a formação social e cidadã de muitos habitantes 

dessa região.  

  O Fundão da Onça (e Olaria), antigo nome da região produtora de 

cerâmica no município de Água Branca, hoje chamado de Campo Verde, 

segundo moradores, batizado por um dos donos da terra dessa região, o Senhor 
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Nô Heráclito, grande latifundiário da época e senhor de engenho, onde a maioria 

da população local trabalhava. Ao redor do engenho, a população local se 

ocupava com a produção agrícola, os serviços do engenho e a produção da 

cerâmica no barro de louça. Boa parte dos moradores viviam nas terras do 

proprietário do engenho e prestavam serviços ao mesmo. Além dessa atividade, 

as mulheres em sua maioria, se ocupavam produzindo louça para toda a região. 

No então Campo Verde, Onça e Olaria, havia um polo produtivo que distribuía 

para toda a região do sertão a sua produção. Diversas famílias se sustentavam 

dos produtos do barro.  

  Dona Enedina Maria da Conceição, com 83 anos de idade (vulgo Dona 

Dina), criou 11 filhos com a produção do barro. Recebendo essa arte dos seus 

pais, em especial sua mãe, porém, na sua casa, nem todos se interessaram pelo 

artesanato.  Conta que no Fundão da Onça, 

hoje Campo Verde, antigamente era muito 

mato e uma precariedade de serviços muito 

grande. Porém, recebendo da sua mãe a arte, 

montava em seu cavalo saiam vendendo nas 

feiras da época. Os filhos não se interessaram 

em aprender, apenas Maria Vieira dos Santos 

(vulgo Dona Lica), aderiu a arte e prosseguiu 

com seu ofício. A falta de mercado e o 

falecimento dos artesãos mais antigos foram 

um dos motivos do desaparecimento em 

grande escala do artesanato no barro do Campo Verde. Em poucos anos, uma 

comunidade inteira viu desaparecer uma prática cultural artesanal feita há mais 

de 200 anos nessa localidade.  

  A artesã Lica, ou Maria Vieira dos Santos, com 8 filhos, é uma das últimas 

produtoras, que resistindo à forte pulsão da modernidade, ainda busca manter-

se economicamente como uma das últimas produtoras do artesanato cerâmico 

no barro de louça em Água Branca.  

 A artesã e a maioria da comunidade, vivem da agricultura e de subsídios 

do Governo Federal. Para se manter, vendem seus produtos nas feiras de Santa 

Cruz, Delmiro Gouveia, Senador Rui Palmeira, Olho D’água do Casado, Paulo 
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Afonso-BA, Mata Grande, Maceió e até para o 

Rio de Janeiro-RJ. Tem 50 anos e há 35 anos 

trabalha com o artesanato. Vende por 

encomenda. Acorda às 4:00h para buscar o 

barro, o trabalho é difícil e exige resistência 

física. Fabrica produtos utilitários domésticos, 

não produz imagens religiosas nem artigos 

decorativos. A rotina no processo de 

fabricação começa em outro povoado, com o 

barro do Maxi, que associado ao barro 

vermelho existente no Campos Verde (para 

reduzir os efeitos da expansão que produz 

trincas nas peças queimadas) junta os dois produtos causando uma reação 

química, que torna as peças mais resistentes. Para essa mistura, é preciso pagar 

para o traslado do barro de um canto a outro. Faz todo o processo sozinha. 

Quando o barro está misturado, posto para descanso, o processo dura entorno 

de 3 a 4 dias para início das produções. Coloca a louça para esquentar, coloca 

dentro do forno e cobre com cacos a fogo brando, quando a louça estiver preta, 

está na hora de encher a boca do forno de lenha para queimar. É um ritmo que 

envolve o uso de água, moldagem das 

peças, secagem à sombra, forno e 

queima. Usa-se pau, serra, couro e paêta. 

A produção envolve cascas, barro, 

madeira, água, fogo, sementes e uma 

série de elementos retirados da natureza. 

É ecologicamente correto e 

economicamente viável.    
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CONCLUSÃO  

  A produção de cerâmica folclórica, seja utilitária ou figurativa, tende a 

diminuir, a manutenção de uma arte popular regional está ameaçada pela 

massificação do povo. Há 20 anos atrás encontravam-se artesãos como a Maria 

Júlia da Conceição, Iraci Maria da 

Conceição, Maria São Pedro, Sebastiana 

dos Santos Cordeiro, Givanete, Zuleide, 

Graça, Jacinta, Socorro, Ana, Zé Pipe, 

dentre outros. Esses artesãos faziam parte 

da última geração campoverdense de 

produção artesanal cerâmica no 

município. As louças aguabranquenses eram vendidas em grande escala e 

tinham referência. Com a falta de mercado, e de perspectiva cultural e 

econômica, na atualidade, apenas a Dona Lica produz e comercializa, a 

comunidade vive indiferente à cultura cerâmica, e a juventude não tem mais 

interesse em dar continuidade ao processo milenar que sustentou por séculos 

várias famílias no município de Água Branca, Alto Sertão de Alagoas.  A 

comunidade do Campo Verde surgiu a partir de um sonho empreendedor, que 

fez gerar a comunidade que hoje resiste na produção artesanal milenar em nosso 

município.  
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FOTOS COLETADAS ENTRE OS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2018. 

CAMPO VERDE. ÁGUA BRANCA-AL. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Fotos:1-Dona Enedina/ 2-Dona Lili – 3-Engenho do Campo Verde/4-Artesanato/5-

Lica Artesã   


