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RESUMO 

 
Esse trabalho se propõe a apresentar o processo de feitura do documentário “Mulheres da 

Palha”, realizado com a função de dar visibilidade às artesãs da palha de carnaúba, 

residentes no Horto, um bairro da periferia de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. A 

narrativa é composta por fragmentos de falas de onze artesãs. Procuramos apresentar um 

documento no qual se possa conhecer o trabalho destas mulheres, saber como elas 

aprenderam esse ofício e como se veem perante a sociedade. O documentário é um dos 

resultados do projeto de extensão “Mulheres da Palha: empreendedorismo social de artesãs 

da palha de carnaúba em Juazeiro do Norte”, ganhador da 13ª edição do Prêmio Santander 

Universidade Solidária. 

 

PALAVRAS-CHAVE: documentário; mulheres; artesanato; comunicação. 

 

INTRODUÇÃO 

O projeto de extensão “Mulheres da Palha: Empreendedorismo Social de Artesãs da 

Palha de Carnaúba em Juazeiro do Norte”, ganhador da 13ª Edição do Prêmio Santander 

Universidade Solidária, iniciou suas atividades interdisciplinares em 2011. As ações do 

projeto estão centradas nas áreas/cursos de Design de Produtos, Comunicação Social - 

Jornalismo e Administração. 

O processo de aproximação com as artesãs foi relativamente difícil. A primeira ação 

do núcleo de Comunicação Social foi a elaboração de questionários que visavam construir 

um pré-diagnóstico do grupo. A atividade visou a aproximar alunos e artesãs. Metodologias 

alternativas de interação também foram trabalhadas com o intuito de unir e aproximar os 

extensionistas e a comunidade. 

As principais ações do projeto, o qual tem como finalidade última o empoderamento 

das artesãs, foram: readequação dos artigos produzidos em palha, valorização da 

                                                
1 Trabalho submetido ao XXXV INTERCOM 2012, na Categoria Jornalismo, modalidade Documentário em Vídeo. 
2 Estudante do 5º. Semestre do Curso de Jornalismo, na Universidade Federal do Ceará (UFC), email: 
samuelkariri@gmail.com. 
3 Estudante do 5º. Semestre do Curso de Jornalismo, na Universidade Federal do Ceará (UFC), email: 

leyliannealves@yahoo.com.br. 
4 Orientadora do trabalho. Professora do Curso de Jornalismo, na Universidade Federal do Ceará, email: 
rosane.nunes@cariri.ufc.br. 
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arte/artesanato local, união das artesãs intra e extra grupo, organização do trabalho, 

apropriação e uso da fala como instrumento de comunicação e empoderamento, 

aproximação com os veículos midiáticos, aproximação com as formas alternativas de 

comunicação (comunitária) e criação de produtos de comunicação que divulgassem a 

importância do artesanato em palha. 

A Colina do Horto, bairro onde vivem as Mulheres da Palha, é um lugar de 

considerável importância histórica, turística e religiosa para a região do Cariri, localizada 

no sul do Ceará. Nesse local, a maior parte das famílias vive do artesanato e as condições de 

vida são precárias para a maioria destas. Segundo as artesãs, a quantidade de escolas e 

postos de saúde é insuficiente para a demanda dos moradores. O próprio afastamento da 

cidade contribui para o esquecimento do bairro, localizado na periferia do município. Em 

muitos casos, os maridos não possuem empregos fixos e o artesanato, aliado aos programas 

do governo, constitui a única fonte de renda de muitos no Horto. 

As Mulheres da Palha vivem de uma arte centenária: o seu artesanato é passado de 

mãe para filha desde a criação da comunidade, sendo uma atividade perpetuada por meio da 

tradição oral. Hoje, após mais de um ano de projeto, as artesãs – que antes trabalhavam 

individualmente em suas casas, se reúnem semanalmente na chamada Casa Azul, 

pertencente à Associação dos Artesãos de Juazeiro do Norte, um local que antes servia 

apenas de depósito das palhas e encontrava-se em péssimo estado de conservação. A casa 

foi restaurada, com o apoio do projeto e de seus parceiros, sendo hoje um ponto de encontro 

das Mulheres da Palha, além de ser utilizada para armazenamento da matéria-prima e das 

novas peças produzidas. 

 

 

Figura 1: artesãs, extensionistas e coordenadoras do Projeto 

(Foto: Fernanda Oliveira) 
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As principais ações da comunicação, até o momento, foram: feitura de um cordel 

educativo, criação e manutenção do blog do projeto – o qual já registrou cerca de 2200 

acessos, aplicação de oficinas de comunicação comunitária e elaboração do documentário 

“Mulheres da Palha”. A seguir, abordaremos o processo de preparação deste que constitui 

um documento de vidas dedicadas ao artesanato em palha, no interior do Nordeste. 

 

OBJETIVO 

O documentário “Mulheres da Palha” foi elaborado com o objetivo de dar voz às 

artesãs da palha de carnaúba que tornam viva uma atividade centenária na Rua do Horto 

(localizada na periferia de Juazeiro do Norte, estado do Ceará). A ideia principal foi mostrar 

quem são essas mulheres, o que há por detrás dos produtos em palha comprados em feiras 

livres ou lojas de artesanato. O documentário será encartado a um livro impresso, que está 

sendo elaborado a partir de ação conjunta entre os alunos extensionistas de Comunicação 

Social - Jornalismo e de Design de Produtos. 

O audiovisual é talvez a mídia de maior alcance, a utilização da imagem aliada a 

fala faz com que o espectador retenha melhor o conteúdo abordado. Como a maioria das 

artesãs não concluíram os estudos, o audiovisual torna-se uma grande ferramenta de 

empoderamento para as artesãs, pois através dessa experiência formas de produção de 

vídeos feitos por elas mesmas já são pensadas em ações futuras, como  na criação do site, 

por exemplo.   

 

Algumas Reflexões Conceituais  

A história do artesanato da palha de carnaúba é construída paralelamente com a 

criação da cidade de Juazeiro do Norte. Na época, iniciavam-se as primeiras romarias
5
 que 

vinham ver de perto os milagres do Padre Cícero Romão Batista. O futuro santo popular foi 

o incentivador do artesanato na região, mas deu atenção especial à arte em palha, quando 

elegeu o chapéu como símbolo do penitente. Vale destacar que o forte calor é um fator 

preponderante para o uso do chapéu na região, mas na missa do romeiro seu uso é 

                                                
5 “A origem das romarias de Juazeiro remonta à última década do século XIX. No início foram motivadas por um milagre 
que teria ocorrido ali, em 1889: Padre Cícero deu a hóstia consagrada a uma beata de nome Maria de Araújo. A hóstia, 

após entrar em contato com a boca da beata, se transformou em sangue. (...) Com o passar dos anos as romarias foram se 
acentuando. E o que no início existia em virtude do milagre foi, pouco a pouco, sendo motivado pela presença do Padrinho 
Cícero, figura já tomada por santo e protetor dos romeiros. As romarias, portanto, já ocorriam quando Padre Cícero estava 
vivo. Com a morte deste (1934) elas continuaram, apesar de expectativas contrárias (...)” (BRAGA, 2010, pp. 149-150). 
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indispensável. Com o passar das décadas, outros produtos como brinquedos, bolsas e até 

roupas com palha passaram a ser produzidos.  

Segundo relatos das próprias artesãs, inúmeras mulheres que habitavam o Horto 

faziam artesanato, pois este é um ofício conciliável aos afazeres domésticos, posto que 

permita que elas fiquem em casa, cuidando da família. O trecho do cordel feito em conjunto 

com as artesãs – intitulado “A História das Artesãs da Palha da Rua do Horto” - explica a 

importância dessas mulheres para a região e para a cultura no sul do Ceará: “Santas Marias 

da Palha/ Tantas Mulheres guerreias/ Força, beleza e arte/ Atuações verdadeiras/ 

Demonstrações da cultura/ Das populações romeiras
6
”. Em suma, os produtos criados 

manualmente pelas Mulheres da Palha carregam consigo um pouco da história da cidade de 

Juazeiro do Norte, seus milagres e conflitos. 

O documentário que apresenta as mulheres participantes do projeto mostra uma 

realidade pouco divulgada pelos veículos de massa, a despeito da importância do artesanato 

em palha para a manutenção do simbolismo presente nas romarias de Padre Cícero. As 

artesãs se apropriam dessa ferramenta midiática para mostrar sua percepção acerca do seu 

trabalho, através de relatos de experiências vividas anonimamente. A cultura popular como 

único espaço de recepção, é questionada por Canclini (2003): 

 

artesãos e espectadores: seriam os únicos papéis atribuídos aos grupos populares no 

teatro da modernidade? O popular costuma ser associado ao pré-moderno e ao 
subsidiário. Na produção, manteria formas relativamente próprias graças à 

sobrevivência de ilhas pré-industriais (oficinas artesanais) e de formas de recriação 

local (músicas regionais, entretenimentos suburbanos). No consumo, os setores 
populares estariam sempre no final do processo, como destinatários, espectadores 

obrigados a reproduzir o ciclo do capital e a ideologia dos dominantes (2003, p. 

205). 

 

O documentário “Mulheres da Palha” provocou as artesãs a aceitarem o que sempre 

pareceu ser o maior desafio para o grupo: o exercício da fala e a projeção de sua imagem. 

Para o grupo de artesãs, em geral, o ato de falar e expor suas opiniões acerca dos produtos, 

dos desejos individuais, das dúvidas e inquietudes, é algo muito complexo. Na maioria das 

vezes, apenas as líderes de opinião expressam o que realmente pensam. As demais omitem 

suas falas para seguirem a “liderança” ou têm medo da responsabilidade que ela venha a ter 

nas decisões coletivas, caso expresse algum posicionamento. Quase todo o grupo não 

                                                
6 “A História das Artesãs da Palha da Rua do Horto”, Hamurábi Batista com os integrantes do Projeto Mulheres da Palha, 
2011. 
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concluiu os estudos e esse problema é alegado como justificativa para o não se expressar. 

Luís Mauro Sá Martino (2010) diz que: 

 

as palavras, portanto, são revestidas de um valor específico, adquirindo uma 

autoridade pelo simples fato de serem provenientes de alguém investido da 

legitimidade para falar. Em outros termos, falar é sobretudo um ato de troca 
simbólica, um jogo no qual os participantes estão sempre em desigualdade de 

condições para jogar (...) Há um desnível permanente. Isso significa, entre outras 

coisas, que existem diferentes valores atribuídos a cada falante, a cada elemento 
comunicador. Essa diferença se revela na autoridade do discurso de cada parte e da 

obediência tácita existente entre eles (2010, p. 48). 

 

Muitas mulheres desconheciam o poder de sua voz e sua importância enquanto 

artesãs. Porém, nas oficinas de comunicação, nas entrevistas para a TV e jornal impresso – 

produzidas a partir de esforços da equipe universitária para dar visibilidade ao grupo; ou 

ainda nos próprios bastidores do documentário, elas tiveram a sensação de serem ouvidas e 

procuradas, enfim, deixaram de se sentir invisíveis. As redes sociais desenvolvidas pelo 

projeto também contribuem para fortalecer a proposta de tornarem “reconhecidas” essas 

artesãs. No tocante ao documentário, a sua construção optou pela livre fala de cada artesã. 

Esse método utilizado dizimou naquele momento toda e qualquer “desigualdade” entre as 

próprias mulheres, todas tiveram as mesmas condições e o mesmo espaço para discorrerem 

sobre sua vida, seu trabalho e seus sonhos. 

Entendemos que os produtos de comunicação pensados pela equipe acadêmica, tais 

como o cordel ou o documentário, por exemplo, contribuem para o empoderamento das 

mulheres, pois permitem a elas o exercício do apresentar-se e de posicionar-se diante do 

mundo. Além disso, podem constituir instrumentos de reconstrução e manutenção da 

memória histórica e cultural do artesanato da palha de carnaúba, na região do Cariri 

cearense. O registro do audiovisual legitima e preserva a memória oral passada de mãe para 

filha, aliando as imagens das mulheres que se reconhecem enquanto artesãs e serão 

conhecidas pelo espectador anônimo que terá acesso àquele aspecto histórico-cultural. 

O artesanato das Mulheres da Palha foi preservado, ao passo que novos modos de 

fazer também foram assimilados. A própria dinâmica do mercado requis a inovação dos 

produtos feitos pelas artesãs. Esses produtos da arte popular, ao serem intermediados com o 

documentário e outras ferramentas de comunicação podem tornar-se artifícios midiáticos, 

cada um carregado especificamente com a sua informação sobre o grupo das artesãs. Surge, 

nesse momento, a aproximação com os conceitos de folkcomunicação e folkmídia, pois 
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essas representações, descritas acima, encontram-se na fronteira entre o folclore e a cultura 

de massa.  José Marques de Melo (2008) esclarece melhor essa associação: 

 

Daí a atualidade do pensamento comunicacional de Luiz Beltrão, que pensou na era 

de McLuhan sobre as interações entre a aldeia local e a aldeia global. Ao construir 

um referencial teórico consistente, lançou pontes entre a folk media e a mass media. 
Ele reconheceu o universal que subsiste na produção simbólica dos grupos 

populares, percebendo, ao mesmo tempo, que os dois sistemas comunicacionais 

continuarão a se articular em uma espécie de feedback dialético, contínuo e criativo 
(2008, p.24). 

 

O projeto segue suas atividades e novos artifícios de fortalecimento da comunicação 

são pensados. O empoderamento do grupo é uma realidade e tudo o que já foi construído 

traz consigo reflexos, observados na organização, empenho e valorização do fazer artesanal. 

Este é um documento que se faz importante, a fim de tornar pública a história destas artesãs 

que muito dizem com as mãos e pouco com as palavras. 

 

4. MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

O documentário “Mulheres da Palha” foi idealizado no decorrer do projeto de 

extensão de mesmo nome, mais precisamente na segunda metade do ano de 2012. Partimos 

do principio de que, segundo Medina (2008, p. 82): 

 

a história humana da matéria terá tanto apelo emocional quanto a ficção (...) a 
expressão dramática do real e do imaginário, até mesmo implícita no modo de dizer 

conceitua – uma entrevista pergunta-e-resposta sobre determinados conceitos – 

transborda emoção (...)”  

 

A primeira fase de execução do documentário foi o estabelecimento do tema 

principal: o trabalho em palha das mulheres da Colina do Horto, enfatizando a forma como 

o artesanato se materializa na vida das mesmas. Vale destacar que já possuíamos um 

levantamento prévio da região, bem como um conhecimento sobre a força do artesanato 

naquela (em palha, barro, gesso, madeira, tecido, etc.). 

Em princípio, foram definidos os subtemas para as entrevistas: vida (biografia), 

artesanato em palha, meio ambiente, relação com o projeto e expectativas para o futuro. 

Optamos por entrevistas em profundidade
7
, nas quais apontávamos apenas os temas-chave e 

                                                
7 “(...) técnica qualitativa que explora um assunto a partir da busca de informações, percepções e experiências 

de informantes para analisá-las e apresentá-las de forma estruturada (...) procura intensidade nas respostas, 

não-quantificação ou representação estatística” (DUARTE, 2006, p. 62). 
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elas discorriam sobre os mesmos. No decorrer das conversas, como preferimos chamar, 

outros questionamentos surgiram, criando novos tópicos no produto final. 

O processo de decupagem se deu por meio da transcrição completa das onze 

entrevistas, divididas entre todos os membros da equipe. Foram realizadas reuniões 

posteriores que apontaram para a estrutura do documentário. Em seguida, os principais 

temas foram agrupados, criando uma narrativa que, na realidade, é a composição dos 

pensamentos de diferentes mulheres que vivem uma realidade bem semelhante: quando 

criança, brincam/trabalham com a palha; quando adultas, ajudam a sustentar a casa com o 

dinheiro que conseguem vendendo artefatos em palha de carnaúba. 

Quanto às filmagens, etapa seguinte à definição dos temas das entrevistas, 

destacamos que todas foram feitas por bolsistas do projeto, alunos que jamais haviam 

trabalhado com gravação ou edição de vídeos, pois não haviam cursado ainda a disciplina 

com esse conteúdo programático. As mesmas foram feitas com uma câmera Sony HVR-

HD1000 (HDV 1080i). A luz em todas as entrevistas é natural e o som foi capturado com o 

microfone da própria câmera, razão pela qual o áudio sofre interferências do som ambiente, 

o que dá ao vídeo um caráter mais próximo do experimental. A ida a campo para captar 

imagens foi um dos momentos mais ricos do projeto: os extensionistas se depararam com 

novas formas de ver o mundo, por meio do poder imagético, bem como as artesãs se viram 

à vontade para falar, chegando mesmo a criarem uma espécie de cenário, dispondo 

elementos como a palha no local de gravação. Foi um momento de forte interação. 

 

  

                           Figura 2: entrevista com Josefa Simone                          Figura 3: entrevista com Juciene 

                                        (Foto: Rosane Nunes)                                               (Foto: Leylianne Alves) 
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As conversas foram conduzidas por bolsistas de Comunicação Social e realizadas 

nas casas das artesãs. A maior parte delas foi feita no ambiente de trabalho das mulheres: 

ora no chão, ora em cadeiras; buscando que elas ficassem o mais a vontade possível. O uso 

da palha no ambiente também foi uma forma de torná-lo mais familiar, condizente com o 

que é encontrado facilmente naquelas residências. 

O roteiro do documentário, elaborado em novembro daquele ano, continha 

agrupamentos de falas que mais tarde dariam origem aos subtemas. Quanto à edição, esta 

foi feita por um discente de Comunicação Social, não integrante do projeto, mas que 

trabalha com edição de vídeos. Foi utilizado o programa Adobe Premiere. Optamos pelo 

trabalho de um artista local conhecido como Di Freitas, que trabalha juntamente com a 

Orquestra de Rabecas, para a construção da trilha sonora do documentário. As músicas são 

de autoria do mesmo e foram cedidas para o projeto. 

 

5. DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

Mulheres da Palha é um documentário em vídeo de 16 minutos e 35 segundos, 

realizado por alunos de Comunicação Social – Jornalismo, sob a coordenação da professora 

Rosane da Silva Nunes. O referido produto midiático é composto por fragmentos de falas 

de artesãs da palha de carnaúba, selecionados a partir de 11 entrevistas realizadas durante o 

segundo semestre do ano de 2011, que compõem uma narrativa acerca do trabalho manual 

em palha na região. O produto final está dividido em 9 subtemas, nos quais estão alocadas 

as falas das artesãs.  

Os temas são os seguintes: apresentação (uma pequena fala que mostra a artesã para 

o espectador, de forma muitas vezes descontraída); primeiros passos no artesanato 

(destacando, principalmente, o fato de a maior parte das mulheres do Horto aprender na 

infância a tramar a palha); religião, trabalho e Horto (este tópico se fez importante, uma 

vez que toda a comunidade do Horto vive intimamente ligada à religião e ao artesanato, 

especialmente por conta da imagem do padre Cícero); infância (dando espaço para uma 

descrição da infância no interior, onde, muitas vezes, as crianças brincam de ajudar em 

casa); valorização do trabalho (este tópico se fez indispensável, uma vez que as artesãs 

acreditam que a população local não valoriza seus trabalhos); coisa de mulher (neste espaço 

as mulheres puderam desabafar acerca do preconceito que ainda existe contra o chamado 

„sexo frágil‟ na região); projeto Mulheres da Palha (a maior parte das artesãs apontou o 

projeto como fazendo parte de suas vidas, o que destacou a importância deste tópico); meio 
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ambiente (uma das frentes de atuação do projeto é o cuidado com o meio ambiente, por isto 

tratamos deste assunto nas entrevistas e no produto final); e e agora? (aqui as artesãs falam 

acerca do que esperam do futuro, do artesanato). Este produto faz parte do portfólio que 

resultou de um ano de trabalho do projeto de extensão “Mulheres da Palha: 

empreendedorismo social de artesãs da palha de carnaúba em Juazeiro do Norte”. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O documentário “Mulheres da Palha” possibilitou, assim, a expressão das artesãs da 

palha de carnaúba. Além disso, também fomentou uma postura autônoma e proativa por 

parte dos alunos extensionistas, os quais puderam perceber a função social do Jornalismo, 

de tornar visíveis realidades marginalizadas, nesse caso, por meio do veículo documentário 

em vídeo. Ademais, pensamos que esse trabalho contribuiu para a melhora da autoestima 

das artesãs, uma vez que estas parecem sentir-se mais seguras ao expor suas opiniões. 

Sendo assim, acreditamos que o documento possibilitou a visibilidade das mulheres de 

forma mais humanizada.  

O lançamento do livro (impresso com encarte do vídeo) está previsto para este ano 

de 2012, quando consumidores, compradores e o público em geral terão acesso ao material 

que conta uma fração da vida pelo artesanato na Rua do Horto. Almejamos distribuir este 

material por todo o país, além de, é claro, fazer um trabalho de divulgação na própria região 

onde foi filmado, uma vez que as Mulheres da Palha também querem falar para quem as vê, 

mas não as conhece.  

Através de uma ação conjunta com o projeto de extensão da Universidade Federal 

do Ceará, o Cine Arte Clube, foi organizado a estreia do documentário Mulheres da Palha, 

no campus. Na ocasião as artesãs estiveram presentes e puderam compartilhar suas 

impressões e experiências com toda a comunidade acadêmica presente. Muitas delas 

criticaram o audiovisual, opinando uma mudança de fala ou/e de depoimento. Todas se 

sentiram orgulhosas por saberem que sua história, sua vida e sua arte aguçam a curiosidade 

das pessoas. 

Ainda destacamos o valor da extensão para uma sociedade como um todo: ao 

mesmo tempo em que a Universidade se aproxima do povo, ambos os setores crescem. A 

troca de experiências, possibilitada pela extensão, torna possível ações como este 

documentário, que conta a história de um povo, para o povo. 
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