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RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar a resistência das louceiras do Maruanum frente aos muitos desenvolvimentos tecnológicos que a 
sociedade atravessou e atravessa e também como a tradição da confecção das louças de barro são passadas de geração em geração. Maruanum 
é um povoado localizado na zona rural da cidade de Macapá. A produção dessa arte e a manutenção da tradição das peças cabe às mulheres 
conhecidas como as Louceiras do Maruanum.  Metodologia Trata-se de um estudo que utilizou a metodologia hermenêutica fenomenológica, 
com base exploratória de natureza qualitativa voltada à pesquisa de campo, observação in loco e a entrevista como forma de investigação. O 
aporte teórico aponta estudos de Costa (2014), Nunes Filho (2003), entre outros. Justificativa. Essas mulheres tem uma ligação subjetiva com os 
encantados e a crença arraigada à “Mãe do barro”, influências repassadas de geração para geração, pois a louça possui transcendência das 
culturas indígena e africana na sua relação com a natureza local (mata, rios, terra e floresta) e essa relação hoje é materializada na cerâmica, uma 
atividade artística cercada pelas forças da tradição. As louceiras do Maruanum são mulheres ceramistas que residem no Distrito do Maruanum 
pertencente ao município de Macapá no Estado do Amapá. A importância desta pesquisa se justifica pelo fato de todas as etapas do fazer das 
louças de barro serem realizadas de acordo com a tradição secular repassada de geração a geração e no profundo respeito à natureza. Este saber-
fazer das louceiras do Maruanum deve ser reconhecido pelo Poder Público através do tombamento desta prática que integra o patrimônio 
material e imaterial, um bem cultural do povo Brasileiro. Neste sentido, torna-se de total importância a academia desenvolver pesquisas que 
presem por essa prática e reconheçam a importância dessas mulheres frente ao desenvolvimento tecnológico e as novas formas de produção. O 
Maruanum é um distrito pertencente ao município de Macapá localizado no Estado do Amapá. O saber e fazer das louceiras do Maruanum é 
repassado de geração para geração há séculos. Esta atividade é específica para mulheres que são descendentes das famílias das louceiras. As 
louças de barro são produzidas nas oficinas das louceiras e a retirada do barro é realizada uma vez ou no máximo duas vezes por ano de forma 
coletiva através de mutirão, o que gera renda sustentável para as mulheres do Distrito do Maruanum. Diante de todas essas características 
culturais e ecológicas, as louças criadas pelas mulheres das comunidades que formam o Distrito do Maruanum são um patrimônio material e 
imaterial, um bem cultural que resistiu há séculos e assim foi disseminado de geração para geração e que precisa de reconhecimento pelo poder 
público através da preservação e proteção deste saber-fazer tradicional. Neste sentido Souza (2008, p. 02) diz que o patrimônio está 
correlacionado com a herança paterna, onde um determinado grupo social repassa para as suas gerações vindouras as tradições, saberes, fazeres 
e objetos que ganham valoração, por isso não podem ser perdidos, extintos ou destruídos. Pois patrimônio cultural está relacionado com 
cidadania e valor, pois cada bem possui um simbolismo, um significado monumental ou afetivo para o bem comum. Já o patrimônio imaterial 
afirma Silva (2009, p. 08) que é produto da recriação realizada no âmbito das comunidades, grupos e indivíduos, onde há uma intensa convivência 
com o meio ambiente, que se reflete na história destes indivíduos, pois é através destes saberes através da criação que o grupo se identifica e 
assim há a transmissão do agir, do saber, do fazer. Este agir, saber e fazer gera um sentimento coletivo de identidade, o que é importante para 
que as futuras gerações continuem com a tradição e fortaleçam cada vez mais a diversidade cultural do Estado do Amapá, aliando cultura e meio 
ambiente, o respeito aos saberes e fazeres e ao mesmo tempo a conservação do meio ambiente natural.

Ciências Jurídicas

Direito
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


