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RESUMO 
 
 

O segmento laneiro é historicamente de grande importância para Santana do 
Livramento. A produção ovina no município, dentre as décadas de 1940 e 1980, 
foi um dos principais vetores da economia local, tanto pela produção de carne, 
mas principalmente pela produção de lã. O município ocupa também a primeira 
maior produção de lã do estado. O elemento cultural ainda é o principal 
motivador das pessoas ligadas a este trabalho, mas que vem deixando de 
ultrapassar as gerações e torna-se, a cada dia, mais esquecida dentro do atual 
cenário produtivo. Diante disto, ressalta-se a importância em encontrar 
medidas para estimular o mercado da lã, além de conservar e promover toda a 
teia social envolvida nessa atividade. Devido à grande produção de lã no 
município este estudo buscou investigar os distintos atores envolvidos na 
cadeia produtiva da lã. Para obtenção dos resultados foram entrevistadas sete 
pessoas, através de um estudo de caso, um pequeno produtor, dois 
esquiladores, o presidente da COOFITEC e três artesãos, onde foi possível 
verificar a relevância de cada um para o segmento laneiro. Verificou-se, 
também, a importância do saber fazer associado de cada entrevistado, ficando 
claro que cada ator possui algum conhecimento empírico que trás consigo no 
dia a dia no desenvolvimento de suas atividades. Em comum eles têm profunda 
admiração pela ovinocultura, quatro deles estão há mais de vinte anos 
trabalhando com a lã e os outros três estão a menos de quatro anos no 
segmento. Um dos principais resultados desta pesquisa foi verificar a 
satisfação das pessoas em trabalharem com a lã. 
 
Palavras-chave: Saber tradicional. Produção de lã. Artesanato em lã.  

 

 

 



 
 

RESUMEN 
 
 
El sector de la lana es históricamente de gran importancia para Santana do 
Livramento, ya que la producción ovina en el municipio entre los años 1940 y 
1980 fue uno de los principales impulsores de la economía local, tanto para la 
producción de carne como para la producción de lana. El municipio también 
ocupa la primera producción de lana más grande del estado. La cultura sigue 
siendo el principal motivador de las personas involucradas en este trabajo, pero 
ya no está superando a las generaciones y se está olvidando cada vez más en 
el escenario productivo actual. En vista de esto, es importante encontrar 
medidas para estimular el mercado de la lana, además de conservar y 
promover toda la red social involucrada en esta actividad. Debido a la gran 
producción de lana en el municipio, este estudio buscó investigar a los 
diferentes actores involucrados en la cadena de producción de lana. Para 
obtener los resultados, se entrevistó a siete personas, a través de un estudio 
de caso, un pequeño productor, dos esquiladores, el presidente de COOFITEC 
y tres artesanos, donde fue posible verificar la importancia de cada uno para el 
sector de la lana. También se verificó la importancia del conocimiento asociado 
de cada entrevistado, dejando en claro que cada actor tiene algún 
conocimiento empírico que trae consigo día a día en el desarrollo de sus 
actividades. En general, tienen una profunda admiración por el ganado ovino, 
cuatro de ellos han trabajado con lana durante más de 20 años y los otros tres 
tienen menos de cuatro años en el sector. Uno de los principales resultados de 
esta investigación fue verificar la satisfacción de las personas que trabajan con 
lana. 
 
Palabras clave: Conocimientos tradicionales. Fabricación de la lana. 
Elaborado artesanal en lana. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é o 18º maior produtor de ovinos no mundo com uma produção 

total de 18.433.810 cabeças segundo o censo agropecuário de 2017. O Rio 

Grande do Sul (RS) ocupa, dentro deste cenário, a segunda colocação como 

maior produtor, com 3.496.904 de cabeças. Entretanto, no segmento da lã, o 

Brasil ocupa uma produção pouco expressiva a nível mundial com uma 

produção total de 7134 toneladas. Já o estado gaúcho ocupa a 1° colocação a 

nível nacional com uma produção de 8.915 toneladas de lã (EMBRAPA, 2017).  

 O número de cabeças ovinas de Santana do Livramento em 2016, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é de 373.509, 

ocupando a primeira colocação no estado gaúcho, com 11% da produção 

estadual. Diante deste aspecto, observa-se que o município ocupa também a 

primeira maior produção de lã dentro do RS com um total de 1.307.000 

toneladas produzidas. A produção ovina no município, dentre as décadas de 

1940 e 1980, foi um dos principais movimentadores da economia local, tanto 

pela produção de carne, mas principalmente pela produção de lã (IBGE, 2019).  

 No cenário atual o mercado da lã vem enfrentando diversos problemas 

como o encarecimento da matéria prima, seguido da queda na produção de 

fios, devido à facilidade de encontrar fibras sintéticas que são utilizadas em 

substituição à lã tradicional. Mesmo assim, há uma persistência nessa técnica 

milenar por parte dos artesãos e da cultura empírica da população local que 

persiste na disseminação do artesanato em lã. Existe um número variado de 

produtos derivados da lã, como artigos de vestuário, artigos para o gaúcho, e 

fios para exportação. 

 O trabalho com a lã para produção dos subprodutos ainda é 

essencialmente artesanal e manual, a partir da fiação que é realizado por 

máquinas. A cultura ainda é o principal motivador das pessoas ligadas a este 

trabalho, mas que vem deixando de ultrapassar as gerações e torna-se, a cada 

dia, mais esquecida dentro do atual cenário produtivo. Diante disto, ressalta-se 

a importância em encontrar medidas para estimular o mercado da lã, além de 

conservar e promover toda a teia social envolvida nessa atividade. 
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1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente estudo tem como objetivo verificar a importância econômica, 

social e cultural da produção de lã em Santana do Livramento. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Traçar os caminhos percorridos pela lã, desde a tosa até a 

comercialização. 

b) Realizar um estudo sobre a importância do segmento laneiro com a 

participação de membros dos distintos componentes da cadeia. 

c) Compreender os ofícios ligados ao segmento laneiro local. 

d) Analisar socioculturalmente, quanto ao saber fazer, os distintos 

trabalhos realizados pelos artesãos santanenses. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA  

 

Nesta seção será apresentada a contextualização empírica referente à 

pesquisa. Ademais, nas seções seguintes conterão dados e elementos 

referentes à produção ovina. 

 

2.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DA OVINOCULTURA  

 

Acredita-se que, provavelmente, a espécie ovina teve seu surgimento na 

Ásia há sete milhões de anos, porém sua domesticação data-se há apenas 

entre 8 e 25 mil anos antes de Cristo, no início da civilização humana, como 

uma das primeiras espécies exploradas (VIANA, 2012). 

A ovinocultura é umas primeiras práticas de exploração animal feitas 

pelo homem, sendo comprovado em estudos que sua domesticação iniciou no 

Iraque, 9000 a.C., mediante a criação de rebanhos de uma variação do mufão, 

a qual muitos anos mais tarde evoluíram para as primeiras ovelhas de lã 

enrolada mais comum atualmente (QUIROS, 2019). 

As ovelhas foram as primeiras espécies domesticadas pelo homem, pois 

a criação possibilitava o alimento, através do consumo do leite e da carne e 

também pelo uso da lã para proteção e abrigo contra as intempéries do 

ambiente. A criação ovina está destinada tanto à exploração econômica quanto 

à subsistência das famílias de zonas rurais (VIANA, 2008). 

 

2.1.1 Aspectos socioeconômicos e produtivos da ovinocultura no mundo 

 

A criação de ovinos possui um amplo espectro de ocorrência, a Figura 1 

mostra o mapa ilustrativo com a quantidade de ovinos presentes nos distintos 

países, nele está ilustrado a visão territorial do efetivo do rebanho de ovinos no 

ano de 2007, em uma escala de 189 a 149.091.143 ovinos (EMBRAPA, 2019). 

Conforme podemos observar na Figura 1, que segue, temos uma 

representação do rebanho efetivo de ovinos, em número de cabeças, diante do 

ano de 2016. 
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Figura 1 - Visão territorial do efetivo de rebanho de ovinos (cabeças): 2016. 

 

 

Fonte: Embrapa (2019). 

 

Pode-se verificar na Figura 1, que o continente asiático apresenta a 

maior concentração do efetivo do rebanho mundial. A China detém 13,83% e a 

Índia 5,38% do total de cabeças no mundo. 

Observa-se, ainda, que no continente africano, podemos verificar o 

Sudão concentra 3,46%, Nigéria 3,59%, Etiópia 2,62%, Argélia com 2,40%, 

Quênia 1,62%, Marrocos 1,70% e Sudão do Sul 1,50% do total de cabeças 

ovinas do mundo. 

Segundo a Figura 1, observa-se, que no continente Europeu, apresenta-

se o Reino Unido, com 2,90% do rebanho, Espanha com 1,36%, Itália 0,62% e 

Alemanha com 0,13% do efetivo do rebanho ovino mundial. 

A produção de ovinos sempre esteve presente em todos os continentes. 

A ampla variedade de espécies permite a adaptação a diversos climas, 

topografias e vegetações, que permite a subsistência de famílias rurais, com a 

exploração da carne e da lã, principalmente, mas também para fins de extração 

de leite e produção de queijos (VIANA et al., 2010). 

Na tabela abaixo podemos observar a evolução anual do efetivo do 

rebanho ovino, no mundo, em uma análise comparativa entre os anos de 2007 

a 2016.  

 



15 
 

Tabela 1 - Evolução anual do efetivo de rebanho de ovinos no mundo. 

 
Ano 

Ovinos (cabeças): Mundo Variação no período 

2007 1.107.876.803  

2008 1.092.731.910 - 1,37% 

2009 1.072.009.770 - 1,90% 

2010 1.073.226.747 + 0,11% 

2011 1.095.623.137 + 2,09% 

2012 1.110.577.490 + 1,36% 

2013 1.131.204.479 + 1,86% 

2014 1.136.819.338 + 0,50% 

2015 1.158.785.250 + 1,93% 

2016 1.171.840.719 + 1,12% 

Fonte: Embrapa (2019). 

 

Verifica-se que de 2008 a 2010 houve uma oscilação na produção de 

ovinos, sendo em 2009 o ano de menor produção, a partir de 2011 a produção 

evoluiu em uma crescente atingindo o maior rebanho dentre os anos 

analisados neste estudo, atingindo 1.171.840.719 de cabeças no ano de 2016. 

Esta crescente do rebanho ovino no mundo pode ser entendida pela 

expansão da criação de ovinos para produção de carne, a partir da evolução 

dos números de animais em alguns países, como a China, atualmente maior 

produtora mundial, que a partir deste período de 2007 a 2016, destacado pela 

Tabela, obteve um aumento de 10,99% em seu rebanho, passando de um 

número superior a 146 a um valor acima de 162 milhões de cabeças 

(EMBRAPA, 2019). 

Além da superioridade da China, destacam-se países como Nigéria, que 

passou de um rebanho de aproximado de 33 milhões para mais de 42 milhões, 

especificadamente um avanço de 27,33%, a Mongólia, que avançou de pouco 

menos de 17 milhões para mais de 27 milhões de cabeças, somando um 

acréscimo exato de 63,96% do seu efetivo, e ainda, por fim, a Turquia, que 

detinha um valor aproximado de 25,5 e passou para 31,5 milhões de cabeças 

em seu rebanho, um aumento de 23% do seu efetivo. O valor da soma do 

aumento destes rebanhos de 2007 para 2016 foi de 25.768.167 cabeças 

(EMBRAPA, 2019). 

Porém, neste mesmo período destacado pela Tabela, também houve 

significativas reduções nos rebanhos de alguns dos principais produtores do 
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mundo, como a Austrália e a Índia, que conseguiram manter seus postos como 

2° e 3° maiores produtores, respectivamente, em todo o período, além do Irã, 

que ocupava em 2007 a 4° maior colocação, mas que em 2016, passou a ser o 

5° maior produtor, ultrapassado pelo Sudão. O percentual de redução do 

rebanho destes países foi de 21,20, 11,94 e 18,69%, respectivamente. A 

redução efetiva dos rebanhos destes países, somadas representa um total de 

36.478.924 cabeças, valor superior ao do rebanho total do Reino Unido, 7° 

maior produtor mundial, que possui 33.943.000 cabeças (EMBRAPA, 2019). 

A seguir, na Figura 2, podemos observar uma ilustração do mapa 

representativo do rebanho efetivo concentrado nos distintos países da América 

do Sul do ano de 2016. 

 

Figura 2 - Mapa ilustrativo com a quantidade de ovinos presentes nos distintos 

países da América do Sul em 2016. 

 
Fonte: Embrapa (2019). 

 

Na figura acima podemos identificar que em 2016 o Brasil se destacou 

como maior produtor de ovinos da América do Sul com 28,22% do rebanho do 

continente, com 18.433.810 cabeças de ovinos, seguido pela Argentina com 

22,75% da produção continental, ou seja, 14.864.321 cabeças, o terceiro maior 

produtor é Peru com 17,53% e 11.450.657 cabeças, seguido da Bolívia com 

11,44% ou 7.471.380 cabeças, Uruguai com 10,02% ou 6.546.000, Chile 6,57% 
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ou 4.098.833 cabeças. Ademais, seguem os outros países produtores, com 

menor expressão produtiva, como a Colômbia com 1,11% da produção e 

727.228 cabeças, Venezuela 0,92% com 602.328 cabeças, Equador 0,73%, 

478.486 cabeças, Guiana 0,20% 131.666 cabeças, Suriname com 0,01% da 

produção e 6.311 cabeças de ovinos e Guiana Francesa com uma 

porcentagem inexpressiva, a partir de 1.315 cabeças (EMBRAPA, 2019). 

O Brasil enfrentou uma profunda queda na produção, a partir de 1990, 

onde na época possuía um rebanho de 20,1 milhões, regredindo para um 

rebanho de 14,2 milhões de cabeças no ano de 1998, retomando um 

acréscimo apenas em 2002. Isso decorre da limitação do consumo da carne de 

ovinos no período, concomitantemente com a substituição da lã por tecidos 

sintéticos (SOUZA; SOUZA; CAMPEÃO, 2012). 

Os valores numéricos, representados de forma ilustrativa na Figura 2, 

podem ser observados na Tabela 2, apresentada abaixo, juntamente com a 

evolução gradativa do efetivo, desde o ano de 2007. 

 

Tabela 2 - Evolução anual do efetivo de rebanho de ovinos na América do Sul. 
 

Ano Número de animais Variação no período 

2007 73.084.318  

2008 72.449.042 - 0,87% 

2009 70.836.050 - 2,23% 

2010 70.322.883 - 0,72% 

2011 69.831.202 - 0,70% 

2012 67.544.917 - 3,27% 

2013 67.808.108 + 0,39% 

2014 65.226.623 - 3,81% 

2015 65.728.521 + 0,77% 

2016 65.328.454 - 0,61% 
Fonte: Embrapa (2019). 

 

 A Tabela 2 ilustra a evolução anual do efetivo do rebanho de ovinos na 

América do Sul em uma delimitação de 2007 a 2016, é possível verificar que no 

ano de 2007 o rebanho de ovinos teve seu auge, dentre os anos analisados 

para este estudo com 73.084.318 cabeças, e foi reduzindo gradativamente até 

o último ano analisado.  

 Pode-se observar, ainda, que de 2007 a 2016 houve uma queda de 

7.755.864 do efetivo total do rebanho, isso significa uma queda total de 

10,61%. Esta redução ocorreu principalmente pelas reduções dos rebanhos do 
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Uruguai e Peru, com diminuição de 3.777.000 e 3.129.543 de cabeças 

respectivamente, ou 36,50% e 21,46%, além de mais seis países destacados 

pela Figura 2, como Argentina, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana e o 

Suriname. Porém, com os acréscimos de 2.194.355 cabeças no Brasil, e 

também de outros países, de menor expressividade produtiva, como Chile, 

Guiana Francesa, Paraguai e Venezuela.  

A partir de 2010, o Brasil apresentou o décimo sétimo rebanho ovino no 

mundo, com apenas 1,61% do rebanho, significando 17,3 milhões de cabeças. 

Este rebanho, desde 2002, tem apresentado um crescimento constante, porém, 

ainda, pouco acelerado. Estatisticamente o rebanho brasileiro teve um 

acréscimo superior ao mundial no período de 2004 e 2010, onde atingiu um 

aumento de 15,4%, passando de 15 milhões para 17,3 milhões de cabeças, em 

comparação ao aumento de 1% do rebanho mundial, que ainda apresentou 

oscilação, no período de 2007 e 2010, conforme apresentado na Tabela 1 

(SOUZA et al., 2012). 

 

2.1.2 Aspectos socioeconômicos e produtivos da ovinocultura no Rio 

Grande do Sul e Santana do Livramento 

 O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de ovinos do Brasil 

com 3.496.904 ovinos no efetivo do rebanho, segundo dados da FEE no ano 

de 2017. Podemos observar tal relevância em termos estatísticos, bem como 

pela própria história das atividades socioeconômicas desenvolvidas no território 

gaúcho e em Santana do Livramento (FERNANDES; MIGUEL, 2016). 

A Tabela 3, exposta abaixo, representa os dados da evolução do 

rebanho ovino do Rio Grande do Sul, a partir do ano de 2007 até o ano de 

2016, apresentando conjuntamente a variação entre os distintos períodos. 

Pode-se observar diante da Tabela 3, houve, por diversos momentos, 

fortes oscilações na produção, mas que de 2010 a 2013, demonstrou 

significativo aumento, tendo no último ano mencionado a maior produção, com 

um aumento de 10,99% do período de 2007 a 2013, entretanto, a partir daí, 

houve uma queda drástica da produção, de 11,74% do efetivo do rebanho, no 

período de 2013 a 2016, reduzindo seu rebanho de 4.250.932 para 3.496.904, 

significando uma redução de 754.028 cabeças. Já, em comparação com o 
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período de 2007 a 2016, foi de 8,70%, ou em números efetivos de 333.157 

cabeças, demonstrando a oscilação ocorrida no período abrangido pela Tabela. 

 

Tabela 3 - Evolução do efetivo do rebanho de ovinos no Rio Grande do Sul. 

Ano Quantidade de animais Variação no período 

2007 3.830.061  

2008 4.009.938 + 4,70% 

2009 3.946.349 - 1,59% 

2010 3.979.258 + 0,83% 

2011 4.000.297 + 0,53% 

2012 4.095.648 + 2,38% 

2013 4.250.932 + 3,79% 

2014 4.223.266 - 0,65% 

2015 3.957.275 - 6,30% 

2016 3.496.904 - 11,63% 
Fonte: FEE Dados (2019). 

 

A Tabela 4, seguinte ao texto, traz uma exposição dos dados evolutivos 

do rebanho ovino efetivo em Santana do Livramento, a partir de uma 

demonstração da evolução a partir do ano de 2007 até 2016, bem como a 

variação dos distintos anos expostos. 

 

Tabela 4 - Evolução do efetivo do rebanho de ovinos em Santana do 

Livramento. 

Ano Quantidade de animais Variação no período 

2007 419.723  

2008 431.154 + 2,72% 

2009 401.779 - 6,81% 

2010 403.340 + 0,38% 

2011 433.650 + 7,51% 

2012 408.406 - 5,82% 

2013 445.123 + 8,99% 

2014 448.635 + 0,79% 

2015 414.175 - 7,68% 

2016 373.509 - 9,82% 
Fonte: FEE Dados (2019). 

 

 A redução produtiva do município, conforme apontada na Tabela 4, 

segue ocorrendo anualmente, mesmo com leves crescimentos, conforme os 

ocorridos de 2010 a 2014, mas seguida sempre com fortes quedas, como a de 

2016, concomitante com a desvalorização da criação de ovinos e produção da 

lã. Pode-se destacar, pela referida tabela, fortes oscilações no rebanho ovino 
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do município, que atualmente ocupa o segundo maior rebanho ovino no Brasil 

em comparação com outros municípios (EMBRAPA, 2017). 

 O município de Santana do Livramento possui sua história ligada à 

atividade agropecuária por ser historicamente um grande produtor de carne e lã 

ovina, na tabela 4 destaca-se dentre as demais cidades do estado com um 

efetivo do rebanho ovino de 373.509. Conforme dados de 2016 da FEE, o 

município teve o auge da produção no ano de 2014 com o total de 448.635 

cabeças. 

 De acordo com Torres (2001), o município de Santana do Livramento 

teve sua economia fortalecida dentre as décadas de 1940 e 1980 em virtude da 

produção ovina, a qual, em decorrência da produção e valorização de lã, era 

suficientemente capaz de manter um estabelecimento rural, com o custeio de 

todas as despesas básica, permitindo que os ganhos da produção bovina 

pudessem ser direcionados exclusivamente para investimentos, como a 

aquisição de mais terras. Ainda, segundo o autor, a redução dos rebanhos vem 

ocorrendo pela desvalorização da lã, com redução dos preços pagos pela 

mesma e, de forma geral, a redução da mão de obra nas propriedades rurais. 

O autor ainda cita, que, até o início dos anos 2000, já havia ocorrido uma 

redução de metade do rebanho que havia em 1980. 

 

2.1.3 Aspectos culturais e o saber-fazer associados ao segmento laneiro  

 Dentre as principais atividades tradicionais da pecuária na região da 

Campanha Gaúcha, conhecidas popularmente como “lidas campeiras” é dos 

esquiladores, que atualmente também costumam serem associados à 

“changueros” (trabalhadores que realizam várias atividades aleatórias no 

campo), tropeiros, peões, caseiros, “alambradores” (que constroem 

alambrados, pela necessidade de ocupar-se durante todo o ano, em 

decorrência da esquila ser aplicada somente em determinadas épocas). São 

saberes tradicionais associados aos “campeiros”, passados dentre as 

gerações, mas que estão ruindo devido à migração dos seus executores para a 

cidade (KOSBY; SILVA, 2013). 

A produção ovina sempre foi um pilar importante da pecuária no sul do 

estado gaúcho. A produção de lã servia fortemente como um provento para 
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custeio das despesas da propriedade e também alimentava os funcionários 

(conhecidos como peões) das estâncias. Diversas atividades, conhecidas por 

“lidas”, eram realizadas por estes peões nas estâncias (KOSBY; SILVA, 2013). 

 Ademais, a produção laneira esteve associada à necessidade em 

tempos passados, pois a partir deste material se dispunha o xergão, produto de 

lã utilizado para montaria, produzido a partir de lã grossa, além das peças 

fundamentais do vestuário utilizadas para a lida no campo, como chiripa e o 

poncho, produzidos a partir de fios de lã. O poncho pode ser descrito como 

uma vestimenta característica do gaúcho, utilizado principalmente como forma 

de proteção ao vento e à chuva, durante as lidas com o gado por parte peões e 

vaqueiros, mas ainda, podia ser utilizado como forma de cobertura em abrigos 

improvisados. Peças do vestuário feminino também podem mencionadas, 

como xales e mantas, as quais possuem aspecto rústico e eram utilizadas por 

camponesas e trabalhadoras rurais (SAQUET, 2007; BIEHL, 2018).  

 Observa-se, que ao longo das últimas décadas houve significativas 

mudanças no artesanato e no mercado da lã, conforme a evolução do 

conhecimento, do saber fazer, que são passados entre gerações, sendo 

aperfeiçoadas, mas ainda assim, uma atividade que preserva o conhecimento 

tradicional e aspectos culturais, ao pé em que algumas coisas continuam 

inalteradas (BIEHL, 2018). 

 Uma das atividades primordiais na criação ovina, era a tosquia (tosa 

para retirada da lã da ovelha), realizada pelos esquiladores, atividade a qual 

sempre foi marginalizada, destacada com uma profissão sazonal, realizada na 

primavera-verão, diferente dos peões, caseiros e os capatazes, que eram 

empregados das estâncias, com ar de sedentarizarão, e já os alambradores, 

changueros e os esquiladores sempre foram vistos como migrantes, sem 

patrão fixo, correndo atrás de empreitadas, e com a redução do serviço rural, 

lastimou com o fortalecimento do processo de deslocamento destes 

profissionais para serviços na cidade (KOSBY; SILVA, 2013; RIBEIRO 2009). 

 Foram diversas as mudanças ocorridas na atividade do campo, e 

principalmente das relacionadas à lã, dentre elas inclusive o artesanato, que 

era realizado para uso no meio rural, diante das atividades a cavalo. A tosquia 

era realizada na propriedade assim como o artesanato, já que as artesãs e 

artesãos eram residentes do meio rural, ou seja, todo o ciclo da lã ocorria ali, 
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desde a tosquia, lavagem da lã, preparo dos fios, até o preparo das peças. 

Hoje as artesãs e os artesãos, em suma maioria, residem nas cidades, assim 

como os esquiladores e as indústrias de preparo da lã e dos fios (BIEHL, 

2018). 

 As lidas campeiras como eram conhecidas, são assombradas pelo 

processo de urbanização e especialização do meio rural, além da migração das 

pessoas do campo que deserdam do saber-fazer destas lidas, põem em risco 

de encerramento diversas atividades, como os esquiladores, alambradores, 

guasqueiros (que trabalha em couro) e capatazes, por serem associadas a um 

saber único destes profissionais, conhecidos como campeiros, que sabiam um 

pouco de cada uma das lidas (KSOBY; SILVA 2013). 

 

2.2 CADEIA PRODUTIVA DA LÃ  

 

Diante do cenário da produção ovina pelo mundo, que, apesar de em 

todos os âmbitos de análise, segue com oscilação e decréscimo no rebanho 

efetivo de animais, mesmo com aumento do foco e produção voltados para 

obtenção de carne, que fortaleceu a expansão dos rebanhos em alguns países 

e estados brasileiros. Mediante este espectro, analisar-se-á na sequência o 

efetivo da produção laneira. 

A Figura 3, que segue, demonstra os maiores produtores mundiais de lã, 

durante o ano de 2013, bem como as regiões com maior concentração 

produtiva em seus respectivos continentes. Conforme demonstrado na Figura 

3, que o continente de maior concentração produtiva de lã é a Oceania, que em 

2013 tinha os dois maiores produtores de lã no mundo, Austrália e Nova 

Zelândia, que possuíam uma produção de 119.135 e 60.000 toneladas da lã 

mundial, respectivamente (EMBRAPA, 2019). 

 Tais, países são reconhecidos pela alta tecnificação e desenvolvimento 

de sistemas com alta produtividade, visando tanto produção de carne quanto 

de lã, tomando tamanha proporção que propicia a estes países controlarem o 

mercado internacional destes produtos, mas também propulsionam a 

exploração econômica da ovinocultura (VIANA, 2008). 
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Figura 3 - Mapa ilustrativo com a quantidade de lã de ovinos produzida nos 

maiores países produtores no mundo. 

 

Fonte: Embrapa (2019). 

 

 Diante dos dados apresentados na Tabela 5, exposta a seguir, podemos 

compreender a expressividade produtiva da lã no mundo, bem como a 

comumente variação entre os períodos concentrados na tabela. 

 

Tabela 5 - Visão territorial da concentração da produção de lã de ovinos no 

mundo (ton) e variação no período. 

 
Ano 

Produção de Lã de Ovinos (ton) Variação no período 

2007 632.043  

2008 575.868 - 8,89% 

2009 632.551 + 9,84% 

2010 582.944 - 7,84% 

2011 511.476 - 12,96% 

2012 631.363 + 23,44% 

2013 669.628 + 6,06% 
Fonte: Embrapa (2019). 

 

 Destaca-se de imediato a partir da Tabela 5, algumas oscilações 

produtivas, que em 2010 e em 2011 demonstrou os valores mais baixos do 

período demonstrado, que pode ser mensurado a partir da variação de 2007 a 
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2011, que foi de 19,08% e em números totais essa variação significou uma 

queda de 120.567 toneladas de lã.  

 Entretanto, avaliando-se a variação a partir de 2011 a 2013, significou 

um acréscimo produtivo de 30,92%, ou então 158.15 toneladas de lã. Já, 

avaliando a variação entre o ano de 2007 e 2013, 5,95%, significando 37.585 

toneladas. 

 

2.2.1 Produção e destino da lã no mundo e na América do Sul 

O cenário produtivo de ovelhas no Brasil tem enfrentado profundas 

transformações desde a década de 1990, em virtude de alterações políticas e 

econômicas e criação de mercados comuns que ampliam a competitividade 

produtiva internacional (VIANA et al., 2010). 

A Tabela 6, exposta a seguir, traz uma mensuração da produção de lã da 

América do Sul diante de dados que permitem interpretar o papel deste 

subcontinente diante do cenário produtivo mundial. 

 

Tabela 6 - Visão territorial da concentração da produção de lã de ovinos na 

América do Sul (ton) e variação no período. 

 
Ano 

Produção de Lã de Ovinos (ton) Variação no período 

2007 11.941  

2008 12.609 + 5,59% 

2009 13.090 + 3,81% 

2010 13.493 + 3,08% 

2011 11.776 - 12,73% 

2012 11.818 + 0,36% 

2013 11.747 - 0,60% 
Fonte: Embrapa (2019). 

 

 Verifica-se a partir da Tabela 6, que a partir de 2007 houve uma 

crescente produtiva até atingir seu ápice em 2010, porém, seguido de uma 

profunda queda em 2011 que praticamente se manteve até 2013. Em dados 

numéricos comparando a variação do ano de 2007 para 2010, entre estes anos 

mencionados, a queda bruta foi de 13%, significando um aumento bruto de 

1.152 toneladas de lã.  

 Avaliando os dados produtivos mundiais de lã ovina, que somam 

669,628 toneladas, em comparação aos dados produtivos da América do Sul 
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para o ano de 2013, esta representa apenas 1,75% da produção mundial, 

demonstrando uma baixa significância na produção mundial, para qual em 

2013 soma uma produção menor do que a de Uzbequistão, país asiático, que 

em 2013 somou uma produção de 12.948 toneladas de lã. 

 Entretanto, tais dados apresentados pela Embrapa (2019), não 

apresentam os dados da produção brasileira, para qual, em 2010, apresentou 

uma produção de 11.646 toneladas, um valor que praticamente cobre a 

produção dos demais países do continente no mesmo período (SOUZA et. al., 

2012).  

  

2.2.2 Produção e destino da lã no Rio Grande do Sul e em Santana do 

Livramento 

 O Rio Grande do Sul e o Uruguai dividem fronteiras e, tradicionalmente, 

apresentam fatores econômicos, culturais, ambientais e políticos muito 

semelhantes, enfrentaram juntos à crise laneira, provocada pela imposição da 

Austrália no mercado internacional, mencionada anteriormente, sobre o preço, 

o qual foi elevado para valorizar o produto, porém desencadeou a migração 

para os produtos têxteis, onde muitos produtores gaúchos e uruguaios 

desistiram do ofício, e nessa logística, Santana do Livramento foi um dos 

municípios gaúchos mais afetados, que justamente faz fronteira com Uruguai 

(VIANA; SILVEIRA, 2009; VIANA, 2012). 

 A produção ovina para extração da lã teve um forte aumento por volta do 

ano de 1908 em Santana do Livramento, ano de inauguração do Lanifício 

Albornoz, indústria de lã que existirá no município. A lã tinha como destino os 

mercados de Porto Alegre e Montevidéu, e a partir de 1952, o lanifício aderiu a 

uma expansão, com aquisição de mais terras e empregados, e assim pode 

atingir o mercado exportador. Com isso, a mão de obra do campo teve de ser 

expandida e cada vez mais especializada (DORNELES, 2012).  

  Esse período pós-Guerra, permitiu ao Rio Grande do Sul, além de 

possuir o maior rebanho bovino no país, passou a ganhar grande destaque na 

produção ovina, onde se detinha a maior criação do país, com um total de 58% 

do rebanho nacional, com 87% do rebanho localizado na região da Campanha, 

com forte destaque para Santana do Livramento. O estado passou a ser maior 
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produtor de lã, com aproximadamente 97% da produção total, a qual era 

maioritariamente oriunda da região da Campanha (RIBEIRO, 2009). 

 A Figura 4 apresenta uma ilustração da produção de lã no estado 

gaúcho para o ano de 2016, permitindo verificar a concentração produtiva de 

distintas regiões e municípios. 

 

Figura 4 - Quantidade de lã produzida no Rio Grande do Sul em 2016. 

 

Fonte: FEE Dados (2019). 

 

 Observa-se, mediante o mapa ilustrativo da produção de lã no Rio 

Grande do Sul para o ano de 2016, que a produção se concentra na Região 

Oeste do estado, mais precisamente na Campanha, onde historicamente se 

concentrou os maiores rebanhos.  

 Pode-se destacar que a produção ovina é uma das principais atividades 

pecuárias realizadas no estado gaúcho, tendo seu início marcado a partir dos 

anos de 1910 com a alta valorização da lã no mercado internacional, que 

tomou, ainda, maior proporção com a expansão das tecnologias produtivas dos 

anos 1940 (VIANA; SILVEIRA, 2009).  

 No ano de 2012, o rebanho gaúcho era o maior do país, destacando um 

efetivo de 3,9 milhões de cabeças, representando uma participação nacional de 

22,89%. Para qual, no mesmo ano, a região Sul do país, detinha a maior 

produção de lã nacional com uma produção de 11.468 toneladas, 
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representando 98,47% da produção nacional, com uma participação 

fundamental do estado gaúcho que mantém 91,7% de toda a produção 

nacional. 

 Podemos observar a seguir na Figura 5, um gráfico ilustrativo da 

evolução do número de ovelhas tosquiadas em Santana do Livramento, 

trazendo uma evolução comparativa a partir do ano de 1974 até 2017. 

 

Figura 5 - Evolução do número de ovinos tosquiados em Santana do 

Livramento, entre 1974 e 2017. 

 
Fonte: SIBRA – IBGE (2019). 

 

 Conforme podemos observar, de antemão, no gráfico exposto pela 

Figura 5, a produção ovina teve uma crescente queda na tosquia de ovinos, a 

partir do ao de 1980, em concordância com o período que se inicia a crise 

mundial da lã em virtude da substituição deste produto por fibras têxteis.  

 A partir do ano de 1980, com a pressão posta pela Austrália, que detinha 

enormes estoques de lã e domínio sobre o mercado internacional, decidiu 

exigir maiores preços ao produto visando sua valorização, mas que acabou 

despertando o interesse dos mercados importadores, a procurar por um 

produto substituto à lã, assim passando a utilizar a fibra têxtil para confecção e 

ocasionando numa desvalorização da lã e uma baixa nos preços pagos pelo 

produto, iniciando assim uma profunda crise (DECKER et. al., 2016; VIANA, 

2012). 
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 Com a manutenção da crise, nos anos seguintes ao seu início, ocorreu 

uma desestruturação no setor produtivo da lã, onde diversos produtores se 

retiraram deste setor produtivo, o mercado tornou-se cada vez mais tímido e o 

setor produtivo de ovelhas, então, desfocou-se da produção de lã, passando a 

valorizar animais para obtenção de carne, a partir de uma demanda emergente 

do mercado, levando assim uma mudança profunda desta cadeia, que agora 

visava outro produto a partir da ovelha (VIANA; SILVEIRA, 2009). 

 O impacto no setor produtivo de ovinos para tosquia, a partir da crise de 

1980, pode ser observado na ilustração proposta na Figura 5, que ocasionou 

numa queda drástica no número de animais que passaram a ser tosados no 

município de Santana do Livramento, que por muitos anos teve sua economia 

ligada a este setor produtivo e que possuía o maior rebanho do estado e a 

maior representação no setor produtivo de lã, reduzindo de um número 

superior a um milhão no ano de 1974, para menos de 400 mil em 2017. 

 Podemos observar o impacto do número de animais tosquiados 

apresentados na Figura 5, na evolução do número da produção de lã no 

município de Santana do Livramento, apresentados abaixo na Figura 6, no 

mesmo período da Figura anterior. 

 

Figura 6 - Evolução produção de lã (em quilogramas) em Santana do 

Livramento, entre 1974 e 2017. 

 
Fonte: SIBRA – IBGE (2019). 
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 Verifica-se na Figura 6, que a partir dos dados expostos na Figura 5, que 

demonstrava o número de animais tosquiados, a produção de lã no município 

de Santana do Livramento segue conforme a tosa dos animais, ou seja, a 

grande redução do rebanho, junto com a baixa de animais tosquiados, a 

produção de lã também teve sua redução, reduzindo sua produção de 

3.346.360 quilogramas para uma produção aproximada de 1.250.000 

quilogramas em 2017.  

 Pode-se observar que houve uma estabilização na produção de lã a 

partir do ano de 1998, que segue até os dias atuais, isso demonstra o interesse 

de alguns produtores em manter tal produção, respeitando seus costumes e o 

valor que têm sobre este setor produtivo. 

 Entretanto, com essa drástica queda produtiva e desestruturação da 

cadeia produtiva, somos levados a pensar nas inúmeras percas de 

conhecimento tradicional ocorridas, com a migração de muitos profissionais, 

com saberes únicos sobre este setor, como esquiladores, artesãos e também 

produtores, para os centros urbanos que passaram a ocupar outras profissões 

em virtude de suprir suas necessidades básicas de sobrevivência. 

 

 Os entrevistados selecionados para desenvolver a pesquisa foram 

escolhidos a partir da percepção que tenho sobre o pequeno produtor, sobre as 

profissões que giram em torno da ovinocultura, que ao longo do tempo percebo 

estarem desaparecendo, perdendo espaço para as grandes atividades. 

Esta preocupação me motivou a querer desenvolver o trabalho de forma que 

abrangesse o pequeno produtor que na maioria das vezes precisa diversificar 

suas atividades e culturas, o esquilador que não consegue viver apenas dessa 

profissão, os pequenos artesãos que passam por muitas dificuldades para 

conseguirem produzir suas peças, e a COOFITEC que atualmente está em 

uma fase de transição, sem previsão de reabertura. 
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4 METODOLOGIA 

 

O presente estudo foi realizado durante os meses de janeiro e junho de 

2019 com coleta de dados, mediante pesquisa à campo, no município de 

Santana do Livramento. A pesquisa foi baseada em um estudo de caso e 

contou com a participação de ovinocultores, esquiladores, artesãos de lã e 

presidente da Cooperativa de Trabalho dos Profissionais de Fiação e 

Tecelagem de Santana do Livramento Ltda. (COOFITEC). Conforme Gil (2008), 

o estudo de caso consiste numa abordagem metodológica para analisar um ou 

mais objetivos, a fim de detalhar seu conhecimento. 

O método de estudo de caso pode ser amplamente aplicado, como para 

pesquisadores individuais que procuram estudar, profundamente, um problema 

dentro de um período limitado, como também em pesquisas exploratórias para 

investigação sobre temas complexos, procurando construir hipóteses ou 

reformulação de problemas, mesmo que sobre temas já suficientemente 

conhecidos (VENTURA, 2007). 

 Para coleta dos dados houve uma entrevista informal com aplicação de 

um questionário previamente elaborado para cada um dos membros dos 

grupos componentes da cadeia produtiva da lã no município. As primeiras 

entrevistas foram realizadas com dois artesãs que fazem parte da Associação 

Teares do Sul e ECOSOL de Santana do Livramento, uma artesã independente 

que não participa de nenhuma cooperativa ou associação e possui uma marca 

própria, a Flor do Pampa, o presidente da gestão atual da Coofitec, dois 

esquiladores e um ovinocultor. 

Para elaboração de um questionário certos cuidados precisam ser 

tomados, como não coletar apenas informações de interesse próprio, e sim 

procurar englobar todas as questões e analisar estatisticamente todo o 

resultado, a partir da interpretação e tabulação das respostas. Podem-se 

elaborar questões “abertas” e “fechadas”, sendo as primeiras apropriadas para 

ampliar as respostas do entrevistado, apesar de que as segundas não 

impeçam isto, mas permitem maior foco na pesquisa. Questões abertas são 

apropriadas para estudos de caso, pois permitem obter maior pessoalidade 

com o entrevistado e obter respostas para outras perguntas (MANZATO; 

SANTOS, 2012). 
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Foram selecionados dois esquiladores a partir do modo de trabalho: a) 

escolheu-se um esquilador tradicional, que aplica a “esquila à martelo”, modo 

como é conhecida, popularmente na região, a esquila com tesoura, devido ao 

som ecoado, que se assemelha ao som de marteladas; e b) um esquilador 

adepto as novas tecnologias, que utiliza da esquila mecanizada com 

suspensão do animal e tosa com máquina chamada esquila Tally Hi. 

Dentre as principais atividades tradicionais da pecuária na região da 

Campanha Gaúcha, conhecidas popularmente como “lidas campeiras” é dos 

esquiladores, que atualmente também costumam ser “changueros” 

(trabalhadores que realizam várias atividades aleatórias no campo), tropeiros, 

peões, caseiros, “alambradores” (que constroem alambrados, pela necessidade 

de ocupar-se durante todo o ano, em decorrência da esquila ser aplicada 

somente em determinadas épocas. São saberes tradicionais associados aos 

“campeiros”, passados dentre as gerações, mas que estão ruindo devido a 

migração dos seus executores para a cidade (KOSBY; SILVA, 2013). 

Dentre os ovinocultores, escolheram-se aqueles com maior tempo na 

atividade produtiva com objetivo de extrair dados da produção tradicional, que 

sobrevive no passar das gerações. 

A pesquisa foi baseada num estudo qualitativo, em virtude de não se 

preocupar com valores numéricos, e sim procurar compreender os aspectos 

sociais de cada um dos grupos da cadeia. Esta é uma abordagem que permite 

ao pesquisador mergulhar nas questões pertinentes ao seu estudo e coletar 

dados aprofundados e descritivos das situações, pessoas, relatos, 

documentos, etc. Para eles, todos os relatos são importantes pelos múltiplos 

significados (GERHARDT; SILVEIRA, 2009; GIL, 2008; OLIVEIRA, 2011). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Esta seção reúne o conjunto de informações coletadas a campo através 

de entrevistas semiestruturadas, as quais foram devidamente analisadas e 

sistematizadas de modo que tenha fácil entendimento para o leitor utilizados 

para a apresentação desses dados, contemplam tanto questões gerais acerca 

da cadeia produtiva da lã no município de Santana do Livramento, bem como 

as opiniões dos próprios entrevistados em relação a importância sociocultural e 

produtiva da lã para o município, sendo apresentados os principais resultados à 

continuação. 

 

5.1 A PRODUÇÃO DE LÃ EM SANTANA DO LIVRAMENTO 

 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2014) Santana do Livramento localizada na região Oeste do Rio Grande do 

Sul, detém quase meio milhão de animais destinados à produção de carne de 

cordeiro e lã, o município é historicamente reconhecido pela produção de 

ovinos para o abate, mas também pela tosquia da lã que em sua maioria é 

destinada à exportação para o pais vizinho, o Uruguai. O estudo iniciou 

buscando abarcar quatro sujeitos distintos que se interligam com o segmento 

laneiro no município, o produtor de ovinos, o esquilador, uma cooperativa e os 

artesãos. 

A seguir a primeira entrevista realizada na localidade do Rincão da 

Bolsa, localizada à 18km do centro da cidade com o pequeno produtor de 

ovinos Leonir Magalhães. 

Leonir assumiu a propriedade há 34 anos, possui um lote de 8 hectares 

na localidade onde mora pois trata-se de uma herança de família, aprendeu a 

lida com seu pai que era produtor de bovinos e ovinos, o que possibilitou que o 

pai lhe transmitisse todo seu conhecimento, mas também relata que aprendeu 

muito com a vida, conforme as necessidades do dia a dia. 

O produtor possui um acordo de parceria com uma vizinha na mesma 

região, onde ele cuida das pastagens, faz o manejo do gado desta proprietária 

e em troca ele pode usar o campo para alocar seus rebanhos. 
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Sobre o seu papel na cadeia e a importância de seu trabalho Leonir diz-

se sentir muito importante como produtor, acredita que se ele não produzir, 

alguém precisará produzir e então ele sente-se uma parte muito importante da 

cadeia produtiva da lã, ressalta que a atividade é necessária e alguém precisa 

fazer. 

Em relação ao futuro da profissão o produtor diz ser preocupante, 

acredita que continuará existindo, mas cada vez mais desvalorizada para o 

pequeno produtor e com preços cada vez menores aos seus produtos, o que 

de certa forma é desmotivador. 

Quanto à valorização do trabalho, Leonir diz que o trabalho do produtor 

não é valorizado, ressalta que a lã não está valendo muito, que a cada ano que 

passa fica mais difícil manter a produção, também pelos abigeatos. Em sua 

propriedade o rebanho ovino é menor que o bovino, porém ressalta que 

existem outros fatores que dificultam na produção para os grandes produtores 

pois em outras localidades além do abigeato, é muito difícil conseguir mão de 

obra que saibam trabalhar com as ovelhas. 

O produtor diz sentir-se bastante satisfeito com os resultados de seu 

trabalho, e relata que não conseguiria trabalhar com outro ramo que não fosse 

ovinocultura e pecuária. 

Leonir tem duas filhas, a mais velha está terminando o ensino médio e 

não demonstra interesse em dar continuidade nas atividades da família, já a 

filha mais nova é sua parceira na lida, tem vontade de continuar na 

propriedade, não gosta de frequentar a escola, mas, segundo Leonir no que 

depender dele, ele as incentiva a seguir estudando e buscar oportunidades e 

trabalho na cidade. Sobre a continuidade de suas atividades diz que não 

deseja que suas filhas deem seguimento em suas atividades pois o trabalho no 

campo, pois está cada vez mais sofrido para o pequeno produtor, com a 

desvalorização dos produtos, preço baixo e alto custo de produção. 

Sobre os principais desafios encontrados em dar seguimento as suas 

atividades, Leonir destaca que o preço pago pelos produtos (carne bovina, 

ovina e a lã) é muito baixo, que os grandes produtores os frigoríficos querem 

colocar o seu preço, que na maioria das vezes é abaixo do preço de mercado, 

as condições das estradas para deslocamento, a violência, ele conta eu há 

pouco tempo seus vizinhos mais próximos foram assaltados, foram trancados 
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em sua casa e seu rebanho de ovelhas fora levado pelos ladrões. Pela 

distância até a cidade, até acionar a polícia, se perde muitos animais, pois o 

abigeato é bastante rotineiro na região, ainda alguns poucos relatos de javalis e 

cachorros que matam as ovelhas. 

Apesar de todas as dificuldades Leonir diz que é muito feliz com a vida 

que leva, que não se vê em outra atividade que não seja ligada a vida no 

campo e o trabalho com os bovinos e ovinos. 

 

5.2 ENTRE O PASSADO E O FUTURO: DUAS PERSPECTIVAS ESQUILA A 

MARTELO E ESQUILA TALLY HI 

 

 O ofício de esquilar as ovelhas muda a rotina de quem trabalha nas 

propriedades rurais de Santana do Livramento e apesar das diferentes técnicas 

para tosar a lã dos animais, a época garante emprego temporário para muita 

gente até o fim do ano, que é quando termina a esquila. 

A esquila à martelo ou tosquia das ovelhas, como é chamada no 

município, é uma técnica muito antiga utilizada anualmente para tosar a lã das 

ovelhas com a chamada tesoura de esquila, tradicionalmente feito à mão com a 

tesoura especial para o ofício, recebe esse nome pois o barulho da tesoura 

cortando a lã, lembra a batida de um martelo. Faz parte da tradição e é um 

saber tradicional passado de pai pra filho, segundo os esquiladores, como são 

chamados os profissionais que trabalham nessa atividade, não machuca o 

animal pois sendo manual o esquilador possui um maior controle do local a ser 

tosquiado, e só se torna cansativo por causa da posição durante a esquila. 

A tosquia a martelo, segundo os esquiladores é uma técnica milenar, 

passada de geração para geração, é uma forma de manter viva a tradição de 

seus antepassados não pode ser deixada para trás. 

No segmento do trabalho serão mostradas as entrevistas realizadas com 

dois esquiladores no municipío de Santana do Livramento, um esquilador ao 

modo “tradicional” com esquila a martelo e um esquilador ao modo Tally Hi. 

O primeiro esquilador a ser entrevistado é o senhor Air Vieira Brum, Air 

nasceu na localidade do Cerro do Trindade, cerca de 30km do centro do 

município, está na profissão há 63 anos, vem de uma família de nove irmão 

onde relata que desde cedo aprendeu o ofício, aos 12 anos observando e 
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auxiliando seu pai tomou gosto pela lida, seguiu trabalhando como ajudante e 

aos poucos começou a trabalhar sozinho prestando seus serviços aos 

estancieiros da região. 

Depois de casar-se, Air veio morar na cidade, mesmo mudando seu 

estilo de vida não abandonou sua profissão, seguiu prestando serviços aos 

estancieiros da cidade. 

Sobre a valorização de seu trabalho, o esquilador diz que é o melhor 

trabalho, que não existiria outra atividade que ele tivesse que trabalhar que ele 

gostasse tanto quanto à esquila, quando perguntado se ele gostaria de ter 

trabalhado com a esquila tally hi, Air fala que o conhecimento que ele aprendeu 

ao longo de sua vida é tão importante do jeito que ele aprendeu que ele não se 

sentiria a vontade ao mudar sua técnica de trabalho. 

Quanto ao futuro da profissão de esquilador, ressalta que desde 2018 

ele não esquila mais, pois aos 76 anos, ele ressalta que infelizmente sua saúde 

não permite mais realizar esta atividade. 

Air encontra-se muito satisfeito com toda sua trajetória na esquila, só 

lamenta não poder dar seguimento ao trabalho, ele relata que seu trabalho 

sempre foi valorizado pelas pessoas que ele prestou serviços. 

Sobre o seguimento de sua profissão, Air diz que gostaria que seu filho 

desse seguimento a sua atividade profissional, pois faz parte da herança de 

sua família, porém ele conta que seu filho seguiu outro rumo. 

O principal desafio relatado por Air, quanto à execução da sua profissão 

ele ressalta que é conseguir realizar o trabalho, pelas condições de saúde em 

que se encontra, acredita que sempre haverá trabalho para o esquilador, basta 

gostar de trabalhar na atividade. 

Atualmente, a esquila à martelo vem perdendo espaço pra a 

mecanização, pois esquilando os animais com a máquina elétrica a então 

chamada esquila tally hi, segundo Fernandéz (2011) o risco de machucar o 

animal é quase nulo e só se faz necessário os “arremates” com a técnica 

manual com a tesoura, assim o produtor ganha tempo e eficiência e garante 

um maior aproveitamento da lã de cada ovelha. 

A esquila tally hi é indicada por ser mais confortável para o animal, 

proporciona um melhor aproveitamento da lã, obtém-se o velo inteiro, não é 
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necessário amarrar o animal, evitando assim um estresse e por consequência 

produz mechas mais longas e evita recortes. 

Outro benefício é para o esquiador, pois a esquila é realizada em pé, o 

que evita dores nas costas e má postura, reduzindo a penosidade e 

proporcionando bem-estar para a realização do trabalho do esquilador. 

EMATER (2011). 

A seguir será apresentada a entrevista realizada com o senhor Queni 

Oliveira, que atualmente está há um ano trabalhando com a esquila tally hi, ele 

relata que não era esquilador, trabalhou doze anos como bancário, é biólogo de 

formação possui especialização em marketing e agronegócio, já trabalhou 

como administrador de propriedades rurais e por escolha fez o curso de esquila 

tally hi, que é uma técnica diferenciada, é um tipo de esquila desmaneada, 

onde o animal e o esquilador não sofrem tanto estresse quanto na esquila à 

martelo e também com a esquila pré-parto que é uma tecnologia de baixo custo 

e alto impacto desenvolvida na Nova Zelândia, a técnica consiste em modificar 

a esquila do período tradicional, pós desmame, para durante a gestação se 

feita “no cedo” entre 60 e 90 dias de gestação, garante um ganho de peso dos 

cordeiros ao nascer, se feita “no tarde” entre 120 e 130 dias da gestação o que 

garante tanto o melhoramento do vigor dos cordeiros e o aumente do consumo 

forrageiro das ovelhas. 

Queni relata que sua paixão pela ovinocultura o levou a fazer o curso e a 

trabalhar no meio, diz que os produtores estão muitos desatualizados, que não 

aceitam novas técnicas que tragam eficiência e melhores resultados pois “são 

coisas que aprenderam com o vovô, e porque o vovô fazia assim, eles também 

tem de fazer”. 

Sobre o futuro da profissão ele relata que o desenvolvimento é a longo 

prazo, que existem muitas pessoas caminhando para desenvolver técnicas, 

estudos e ferramentas para encurtar o tempo de terminação de cordeiros, para 

aumentar a eficiência da ovinocultura.  

Quanto a valorização do trabalho Queni relata que o trabalho não é 

muito valorizado, pois não existe organização por parte do Sindicato Rural, não 

existe uma tabela justa de preço pago pelos serviços,  que facilita o produtor a 

pagar o preço que ele acredita ser justo e não o valor que o trabalho realmente 

tem. Já  por aqueles que estão se adaptando a essa “nova” tecnologia da 
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esquila tally hi Queni verificou que existe sim uma maior valorização pois estes, 

deram-se conta que o aproveitamento é melhor, e também fazendo a esquila 

pré-parto aumenta a produção de lã e faz cm que a natalidade dos cordeiros 

seja maior. Queni ressalta ainda que, o esquilador tradicional não é apenas 

esquilador, no decorrer do ano, quando se encerra o período de esquila, estes 

profissionais trabalham como alambradores, domadores, changueros, que 

infelizmente o esquilador não consegue viver apenas da esquila, não aqui no 

município. 

 

Figura 7 - O esquilador Queni em atividade da esquila Tally Hi. 

 

Fonte: Acervo pessoal do entrevistado (2019). 

 

O esquilador encontra-se muito satisfeito com o resultado do seu 

trabalho, conta que tem recebido bastante retorno positivo pós esquila, que os 

produtores que ele prestou serviços já o procuraram novamente, então acredita 

que seu trabalho está sendo valorizado. 

Queni relata que, se for por sua vontade, não gostaria que seu filho 

seguisse seu passo, pois na atual situação em que vivem, existem muitas 

condições e possibilidades para seu filho percorrer outros caminhos, mas se for 

da vontade dele, ele não iria se opor, pois conforme relata que fez o curso de 

esquila tally hi por vontade de trabalhar nesse ramo, então não deixaria de 

apoiar seu filho se for de sua vontade. 



38 
 

O entrevistado relata que são vários os desafios encontrados na 

execução da sua profissão, como por exemplo, produtores adeptos à esse 

método de esquila, infraestrutura para trabalhar, principalmente aqui no 

município, também na aceitação sobre esquilar duas vezes ao ano, como 

exemplo a esquila pré-parto, que na maioria dos casos o produtor ainda não 

está adaptado a mudar seus conceitos. 

Finalizando a entrevista Queni diz que acredita que a esquila tally hi 

ainda será bem aceita pelos produtores santanenses, pois a eficiência e 

agilidade, o aumento na produção com a esquila pré-parto e também a 

sanidade tanto da ovelha quanto do cordeiro são comprovados por estudos na 

área, o produtor só tem a ganhar e garantir melhores resultados em sua 

produção com a utilização desta técnica. 

 

5.3 A COOFITEC E SUA IMPORTÂNCIA PARA SANTANA DO LIVRAMENTO 

 

Segundo Braz et. al (2018) a Coofitec se originou da falência do Lanifício 

Thomaz Albornoz S.A que teve suas atividades encerradas no mês de abril de 

1996, diante desta situação os então funcionários ao perderem seus empregos 

uniram-se e fundaram a Cooperativa de Trabalho dos Profissionais da Fiação e 

Tecelagem de Santana do Livramento, que deu início a suas atividades em 14 

de outubro de 1996. Com a criação da Cooperativa, foi feito um acordo com os 

proprietários do lanifício que alugaram o prédio com as máquinas para darem 

seguimento de seus trabalhos como cooperativa. 

 A Coofitec passou por muitas dificuldades, e a mais recente foi a venda 

do prédio, segundo a publicação do Jornal local, A Plateia, em 18 de março de 

2017, o empresário Antonio Righi disse em entrevista que a Cooperativa teria 

15 meses para deixar o local, motivo pelo qual gerou muitas especulações 

sobre o encerramento das atividades da Cooperativa já que pensar em uma 

mudança parecia o fim da cooperativa, pois muitas questões vieram à tona 

como, por exemplo, para onde irá a Coofitec, como desmontar, transportar e 

montar novamente os equipamentos, como ficaria o funcionamento da 

cooperativa nesses meses de mudança, etc. 

Em entrevista ao atual presidente da cooperativa, o senhor Edson 

Renato Jorge Silva, consegue-se sanar várias dúvidas, ele começa a entrevista 
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contando sua trajetória com a cooperativa, relata que está a três mandatos 

consecutivos na presidência da Cooperativa e, que dos 22 anos da existência 

da Coofitec ele tem 20 anos de trabalho e experiência com a lã in natura, 

começou trabalhando em diversas funções dentro da cooperativa, por ser filho 

de funcionário, a primeira gestão dava prioridade em contratar pessoas da 

família de seus cooperados, pois acreditavam ser uma forma de trabalho em 

equipe. 

 

Figura 8 - Imagens da Coofitec em pleno funcionamento no prédio alugado do 

antigo lanifício Albornoz. 

Fonte: acervo da Coofitec (2019) 

  

 Começou sua jornada trabalhando no setor produtivo, logo após 

aprendeu a parte mecânica, ele relata ter muito orgulho de ter conhecimento de 

várias áreas dentro da cooperativa, pois acredita que pode ajudar em tudo o 

que for necessário para o bom andamento da Coofitec, Renato passou a ser 

coordenador da cooperativa até chegar à presidência, a qual está atualmente. 

 Antes da mudança da Cooperativa para o prédio atual, a cooperativa 

contava com 50 cooperados, e atualmente conta com 22 cooperados, os 

demais foram liberados para buscarem outros trabalhos pois não optaram para 

trabalhar como voluntários no período de reestruturação da Cooperativa, pois 

todo o financeiro foi utilizado para esse recomeço. 
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 Desde novembro de 2018 a Coofitec parou sua produção para começar 

a preparação para a mudança. Renato relata que a procura pela lã da Coofitec 

é muito grande, pois tem o diferencial dos demais lanifícios que possibilita a 

compra desde o pequeno artesão que pode comprar um quilo de lã apenas, 

quanto a grande indústria que compra toneladas. Ele relata também que falta 

muito incentivo para o segmento laneiro, desde o produtor que dá prioridade 

em vender sua lã direto para as barracas por terem um retorno financeiro  

rápido, que o produtor não pensa no desenvolvimento local, não beneficia a lã 

para o município e a barraca por sua vez exporta diretamente para o Uruguai. 

 Sobre a importância da lã para o município Renato relata que a lã não 

era tão valorizada, valorizava-se apenas lãs mais finas como a lã de velo, pois 

os artesãos deixaram de fazer trabalhos mais rústicos e passaram a produzir 

peças mais elaboradas. 

 Para Renato o trabalho da Coofitec é muito valioso, pois existe todo o 

processo de classificação da lã, fazer a triagem, cardar e pentear a lã, além da 

burocracia com as leis ambientais que possibilitam que todo o tratamento de 

lavagem da lã seja realizado. Ele relata que são raros os lanifícios que 

conseguem estreitar as relações com a comunidade local, dando apoio ao 

pequeno artesão vendendo a lã em menor quantidade, que esse é o diferencial 

da Coofitec e princípio básico de ajudar ao próximo e promover o 

desenvolvimento da comunidade santanense. 

 O futuro da produção de lã no município, Renato diz que percebe que 

houve uma queda na produção de ovinos, por consequência uma queda na 

produção de lã, devido a entrada de produtos derivados do petróleo, como a 

fibra sintética. Acredita que o mercado da lã está se recuperando devido a 

eficiência da lã como matéria prima em outros segmentos, pois a lã é um 

material que não propaga fogo, está sendo muito utilizada como isolante 

térmico em diversas áreas. 

 Os principais desafios encontrados pela Cooperativa atualmente na 

produção e beneficiamento da lã atualmente é a venda do prédio da sede da 

Cooperativa, Renato diz que procurou o apoio da prefeitura para conseguir 

uma área que servisse para a reestruturação da Coofitec, onde a área do 

antigo frigorífico Armour foi colocada em questão, por ter dívidas ativas na 

prefeitura foi possível fazer a negociação de abatimento de parte das dívidas 
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de imposto em troca de parte da área do antigo frigorífico para servir de nova 

sede da Coofitec. 

 Renato relata que o proprietário do prédio da cooperativa doou todo o 

maquinário e uma quantia em dinheiro para auxiliar nessa nova fase de 

reestruturação da Coofitec. Chegando ao novo prédio muitas outras 

dificuldades surgiram, pois foi cedido um pavilhão sem telhado que se fez 

necessária reforma, sem instalações sanitárias o que acarretou mais gastos na 

adequação e ainda é necessário a construção da lavanderia. 

 Sobre a valorização do setor laneiro, Renato acredita que o setor está 

sendo valorizado, que existem muitos estudos sendo feitos sobre a 

potencialidade da lã para o município, mostra-se muito satisfeito com o apoio 

das universidades na exploração do tema e divulgação da importância do 

segmento laneiro para Santana do Livramento.  

 

5.4 O SABER FAZER: O ARTESANATO EM LÃ E SUA IMPORTÂNCIA PARA O 

MUNICÍPIO 

 

 De acordo com Albuquerque (2016), o artesanato em lã inicialmente era 

produzido pelas mulheres com o objetivo de atender as necessidades de suas 

famílias através de peças de vestuário feitas em tricô ou até mesmo xergões 

para uso na lida campeira, com o passar do tempo essas peças produzidas 

passaram a ser comercializadas entre isoladamente ou em grupos. Ainda, 

segundo a mesma, em 2013 através da então Secretaria de Economia 

Solidária e Apoio à Micro e Pequena Empresa (SESAMPE) foi criada a 1ª Casa 

de Economia Solidária do Estado (Ecosol) com o intuito de promover o 

artesanato em lã e incentivar a comercialização dos produtos locais. 

Segundo Albuquerque (2016), dentre os empreendimentos que fazem 

parte da Ecosol de Santana do Livramento, a Associação Teares do Sul 

destaca-se por incentivar o desenvolvimento local pois tem como princípio 

adquirir em comércios locais os demais materiais e matérias primas para a 

confecção de seus produtos, buscando de fora do município apenas o que não 

encontram aqui. Além do beneficiamento da lã, muitas outras atividades são 

realizadas pela associação como a fiação, o tingimento e a tecelagem. A autora 

inda relata que os principais produtos artesanais confeccionados pela 
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associação são os tradicionais da cultura gaúcha o pala e o xergão, também 

produzem peças mais sofisticadas como ruanas, coletes e cobertores. A 

Associação Teares do Sul é um dos empreendimentos da Casa da Economia 

Solidária de Santana do Livramento, a Associação está localizada na Rua 

Rivadávia Correia, nº 60, bairro centro, atualmente conta com 7 associados. 

As entrevistas a seguir foram realizadas no mês de abril com dois 

artesãos da Associação Teares do Sul, o primeiro a ser entrevistado foi o 

senhor Fernando Silva Trindade que há quatro anos dedicou-se a aprender o 

oficio de artesão com lã ovina, Fernando tem conhecimento de todos os 

processos da cadeia produtiva da lã, a criação de ovinos, a tosquia da lã. 

Aprendeu o ofício por intermédio de um curso promovido pela Casa da 

Economia Solidária onde aprendeu todos os processos de lavagem e 

cardagem da lã, o tingimento, a preparação do fio e o artesanato no tear. 

Devido a Coofitec não estar em funcionamento os artesão da 

Associação Teares do Sul estão comprando lã de fora do município, Fernando 

relata que, apesar de saber beneficiar a lã para confeccionar o fio, é impossível 

conseguir comprar lã em pequena quantidade das barracas do municípios, pois 

estas, compram a lã dos produtores e o destino da lã santanense acaba sendo 

destinada ao mercado Uruguaio. 

Sobre o futuro da profissão Fernando ressalta que é complicado, pois o 

apoio do poder público é mínimo, apenas as Universidades como UERGS e 

UNIPAMPA são bastante presentes e promovem uma troca de conhecimento e 

apoio mútuo. 

Fernando acredita que o trabalho do artesão não é valorizado no 

município, tem a convicção de que seu trabalho possui uma maior valorização 

em outras cidades devido a várias feiras que a associação participa em 

diversas cidades do estado, acredita que a desvalorização começa quando o 

produtor preferem comercializar a lã diretamente fora do país, que a partir 

desse momento o dinheiro do município, que deveria girar dentro do município 

faz movimentar outro tipo de economia e não beneficia as famílias que 

trabalham em todos os processos da cadeia ovina. Fernando também acredita 

que a população santanense já vem de uma cultura que não valoriza o produto 

local. Sobre a valorização do segmento laneiro acredita que é valorizado em 

sua maioria fora do município.  
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 Sobre o seu papel na cadeia acredita ser muito importante pois está 

sempre procurando transmitir o seu conhecimento com as pessoas de modo 

geral, ressalta que tudo se aproveita do animal além da lã, tem a carne, o 

couro, etc. 

 Quanto a satisfação sente-se muito satisfeito com o resultado de seus 

trabalhos, que a Associação Rural de Santana do Livramento é uma parceira 

assídua da Ecosol e promove cursos pelo menos uma vez ao ano para novos 

adeptos e reciclagem para quem já tem conhecimento do artesanato em lã, e 

acredita que essa seja uma forma de manter viva a cultura do artesanato em lã 

para o município. 

 A continuidade de sua profissão, Fernando fala que suas filhas não 

darão seguimento, pois acredita que para trabalhar com artesanato a pessoa 

tem que nascer com o dom, com a vocação para trabalhos manuais e que ele 

não vê em sua família alguém que possa dar continuidades. 

 Os desafios encontrados atualmente para a execução de sua profissão é 

conseguir comprar a lã para a confecção de fios, inclusive a lã ao natural, para 

que eles mesmos possam fazer o processo de lavar e cardar para poder 

confeccionar os fios. 

 

Figura 9 - Entrevista com o artesão e pesquisador Fernando Silva Trindade da 

Associação Teares do Sul.

 

Fonte: Autora (2019). 
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 A segunda artesã da associação Teares do Sul é a senhora Neida 

Cavalheiro Santiago e está há quatro anos na atividade, fez o curso por 

intermédio da associação e resolveu entrar para a associação, além de ser 

dona de casa e aposentada. Neida relata que seu conhecimento é empírico 

pois, sua mãe trabalhava em estâncias lavando e cardando a lã ovina. 

Sobre a importância do artesão relata que é uma profissão, um dom, 

uma vocação de grande importância que a geração atual não valoriza e nem 

virá a valorizar. 

Para Neida o futuro da profissão é incerto, o trabalho não é valorizado, 

diz que os costumes do povo santanense são muito fechados, as pessoas não 

valorizam o trabalho artesanal e que no futuro será escasso e acredita que o 

ofício irá se perder com o tempo. Acredita que seu trabalho é muito importante, 

que graças a associação seu trabalho é valorizado, que junto à associação 

aprendeu técnicas diferentes que inovaram o seu trabalho. 

 

Figura 10 - Registro das entrevistas na Associação Teares do Sul. 

 

Fonte: autora (2019). 

 

Ainda segundo a entrevistada, o trabalho do artesão é de grande valor, 

pois é conhecimento, e que para ela o conhecimento é o bem mais precioso do 

ser humano, ela ressalta que está sempre disponível para ensinar o que sabe 



45 
 

ara quem quiser aprender, pois acredita ser a forma mais segura de garantir o 

futuro do artesanato e da profissão do artesão. 

Sobre a satisfação com seu trabalho, a artesã diz-se muito satisfeita com 

o resultado de seus trabalhos, dos modelos elaborados por ela e do resultado 

final. Um dos desafios que dificultam a execução do seu trabalho é conseguir a 

matéria prima, pois não conseguem comprar lã em grande quantidade, torna-se 

muito caro, pois normalmente o frete encarece a compra. 

Relatou ainda que as barracas de Livramento não vendem lã para o 

artesão e, que é decepcionante ver um produto santanense de ótima 

qualidade, saindo do município para ser beneficiado fora e ser revendido como 

insumo para o próprio município por um valor bem alto. 

A entrevistada a seguir foi a artesã independente Rosane Ibarra, 

proprietária da marca Flor do Pampa, está na profissão desde 1993, aprendeu 

o ofício através de um curso promovido pela associação do bairro Armour, no 

curso ela aprendeu a lavagem da lã, a cardar, a preparação do fio até o 

artesanato em si, no tear, em tricô, etc. 

A família sempre esteve ligada a cadeia produtiva da lã, pois se pai foi 

criador de ovelhas, comercializava tanto a carne ovina quanto a 

comercialização da lã branca e, a lã preta, de menor valor de mercado era 

utilizada na propriedade para fazer pelegos, usar a lã para a confecção de 

xergões e fios para tricô e artesanato em geral. Rosane fez cursos com a 

Associação Grupo Lã Pura Tecelagem, de São Borja onde aprendeu técnicas 

de tingimento da lã com produtos naturais. 

Rosane relata que trabalha com o artesanato em lã pela renda, mas 

principalmente porque gosta do ofício e está sempre fazendo pesquisas e se 

atualizando quanto a novos produtos. Sobre o futuro da profissão acredita que 

o artesanato sempre terá seu espaço no mercado, junto com a modernização, 

por ter diferencial, valor agregado a cada produto confeccionado e que além de 

tudo é uma forma de terapia ocupacional. 

Sobre a valorização do trabalho do artesão acredita que deveria ser 

mais valorizado, pois cada produto é único e dispõe do tempo de confecção, 

dedicação e paciência do artesão para ser feito. Ela relata que existem muitas 

pessoas de maior poder aquisitivo que entram no ramo, sem ter conhecimento 

de todo processo por traz do fio da lã, procuram por pequenos artesãos para 
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terceirizar o feitio do fio e pagando menos do que o valor justo pelo trabalho. 

Acredita que esse tipo de concorrência é desleal pois acaba com o valor 

agregado, com o saber tradicional e o valor do produto feito por artesãos do 

início ao produto final. 

A artesã diz que existem muito artesãos que vendem seus produtos sem 

ao menos saber calcular os custos de produção e o tempo gasto na confecção 

de cada peça, e por consequência o preço de venda do produto nem ao menos 

supre o valor da matéria prima. 

Sobre o seu papel como artesã na cadeia: em primeiro momento como 

criadora, consumidora da matéria prima, trabalha em parceria com a Coofitec, 

pois prioriza comprar a lã do município, está na expectativa de que a Coofitec 

volte em pleno funcionamento pois tem preferência em utilizar a lã da cidade 

em seu trabalho, relata que as lãs compradas de outras localidades não possui 

a mesma qualidade que a lã da Coofitec. 

Atualmente está comprando lã da cidade de Sapiranga, RS, apesar de 

ter o custo adicional de frete, reforça que não é possível ficar sem a matéria 

prima apesar de todo encarecimento de custo de produção. 

Participou de um curso promovido pelo até então Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), EMATER e SEBRAE, onde tinham aulas com 

um designer e um fotógrafo, aprendeu técnicas de marketing para valorizar e 

promover um aumento nas vendas de seus trabalhos, nesse curso aprendeu 

também a utilizar o artesanato em lã como peças para compor decorações de 

ambientes, a utilizar outros elementos juntos com a lã de ovelha, foi a partir daí 

que a artesã resolveu investir em sua marca própria, a Flor do Pampa. 

A Flor do Pampa possui diversos tipos de produtos artesanais a base de 

lã ovina, além das peças decorativas que são confeccionadas com outros 

materiais como couro e sisal que a artesã acredita criar um diferencial para o 

seu negócio, ela relata que em Santana do Livramento seus produtos não 

possuem grandes históricos de venda, mas que em feiras que participa fora do 

município seus produtos são valorizados. 
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Figura 13 - Marca da artesã Rosane Ibarra - Flor do Pampa. 

 

Fonte: acervo do entrevistado (2019) 

 

Sobre o seguimento dessa arte e profissão ela gostaria que sua filha 

desse continuidade em seu trabalho, mas que a mesma nunca demostrou 

interesse em aprender o ofício e que não dará seguimento, porém relata que 

sua filha a ajuda no marketing da marca e nas vendas e feiras. 

A artesã fala que os desafios no segmento são principalmente na 

comercialização no município, relata que vende seus produtos para diversos 

estados como Santa Catarina, Paraná e São Paulo, mas que perde 

determinada parte do lucro, pois o custo de envio é bastante caro. 

Vale ressaltar que a artesão trabalha somente com esta atividade, 

consegue comercializar seus produtos, porém necessita aumentar sua 

comercialização para pode manter um ponto e equilíbrio em suas finanças. 

Abaixo podemos verificar o Quadro 1 com a sistematização dos 

principais resultados obtido na pesquisa de campo. 
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Quadro 1 - Sistematização dos principais resultados obtidos na pesquisa de campo. 
 

Variável Produtor 
Esquilador 
Tradicional 

(esquila à martelo) 

Esquilador 
Tally Hi 

Coofitec Artesã Rosane 
Artesão 

Fernando 
Artesã Neida 

Quanto tempo está na 
profissão? 

34 anos 63 anos 1 ano 20 anos 26 anos 4 anos 4 anos 

Como aprendeu o 
ofício? 

Com seu pai com seu pai 
através de um 

curso do 
Senar 

Passando por 
diversos setores 

dentro da 
cooperativa 

Curso 
promovido pela 
associação do 
bairro Armour 

Curso 
promovido pela 

Associação 
Rural 

Santanense 

Curso promovido 
pela Associação 

Rural Santanense 

Considera sua 
profissão importante? 

Sim Muito Importante Sim Muito importante 
Muito 

importante 
Muito 

importante 
Muito importante 

Como você enxerga o 
futuro da sua 

profissão? 

Cada vez mais 
difícil 

Difícil 
Como um 

grande 
potencial 

Incerto Duvidoso Complicado Complicado 

Você acredita que seu 
trabalho é valorizado? 

Não é valorizado 
Acredita que é 

valorizado 
Acredita que 
é valorizado 

Não é valorizado 
no município 

Acredita que 
poderia ser 

mais valorizado 

Não é 
valorizado no 

município 

Não é valorizado 
no município 

Está satisfeito com o 
resultado do seu 

trabalho? 

Poderia estar 
mais 

Muito satisfeito 
Muito 

satisfeito 
Sim Sim Sim Sim 

Gostaria que seu 
filho(a) desse 

seguimento à sua 
profissão, caso 
possua filhos? 

Não, inclusive as 
incentiva a 

estudar e buscar 
outros meios que 
não seja o rural 

Gostaria Não gostaria X 

Sim, mas já 
sabe que sua 
filha não dará 
seguimento 

Gostaria Gostaria 

Atualmente, quais são 
os principais desafios 

encontrados na 
execução da sua 

profissão? 

O preço pago 
pelos produtos é 

muito baixo, 
condições das 
estradas para 

deslocamento, a 
violência 

Sua saúde e a 
idade que não o 
permitem mais 

continuar 

A resistência 
dos 

produtores 
em se adaptar 

com novas 
técnicas 

A reestruturação 
da cooperativa 

na nova 
localidade 

A 
comercialização 

de seus 
produtos no 
município 

Comprar lã em 
pequena 

quantidade 

Comprar lã em 
pequena 

quantidade 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo geral deste estudo foi verificar a importância multidimensional 

da produção de lã em Santana do Livramento. Este objetivo serviu de 

embasamento para desenvolver a pesquisa apresentada nesse trabalho. Para 

chegar aos resultados fez-se necessária uma incursão a campo, a qual buscou 

contemplar os principais segmentos envolvidos na atividade, abrangendo a 

cadeia produtiva da lã através do setor produtivo, dos profissionais que fazem a 

esquila, a Coofitec que até pouco tempo era responsável beneficiamento da lã 

e três artesãos que utilizam como matéria prima base a lã ovina. 

Buscando compreender os ofícios ligados ao segmento laneiro local 

onde se procurou conhecer os atores que exercem diversas funções de 

trabalho em torno da cadeia produtiva da lã. O produtor foi o primeiro a ser 

entrevistado, verificando sua importância para o andamento da cadeia. Foram 

entrevistados dois esquiladores, o primeiro esquilador tradicional, à martelo, 

que desde muito cedo aprendeu o ofício com seu pai, através de seu 

conhecimento empírico conseguiu o sustento de sua família até não ter mais 

idade para desempenhar esta função. O segundo esquilador, que trabalha há 

um ano, com a técnica chamada esquila tally hi, este aprendeu o ofício pela 

admiração que tem pela ovinocultura, através de um curso promovido pelo 

Senar, se diz muito satisfeito em ter buscado aprender esta técnica e gostar 

muito do que faz. 

Já a COOFITEC na pessoa de seu presidente, foi o terceiro ator a ser 

estudado, onde, devido a atual situação da Cooperativa, verificou-se uma 

incerteza quanto ao beneficiamento da lã no município. E os quartos e últimos 

indivíduos estudados dentro do segmento laneiro foram os artesãos locais, 

onde dois deles fazem parte da Associação Teares do Sul, estão no ofício há 

quatro anos e se dizem muito satisfeitos com os resultados de seus trabalhos, 

porém acreditam que o artesanato em lã é desvalorizado pelo povo 

santanense. A última artesã a ser entrevistada não faz parte de nenhuma 

organização, trabalha de forma independente, possui uma marca própria e 

também passa elas mesmas dificuldades que os artesãos ligados à 

associação.  
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 Verificou-se que ambos os segmentos na cadeia produtiva da lã são de 

grande importância para o município e para as pessoas em torno dela. Foi 

possível constatar que ambos possuem a mesma opinião, onde acreditam que 

a lã é de grande importância para o município, porém os esquiladores, a 

Cooperativa e os artesãos acreditam que o beneficiamento da lã no município 

agregaria maior valor ao produto que é local, porém a produção santanense é 

exportada quase que em totalidade para o Uruguai. Sobre a importância de seu 

trabalho, todos os indivíduos acreditam ser importante dentro do ciclo 

produtivo. 

 Por fim, foi possível verificar que o pequeno produtor, a Coofitec e os 

artesãos sentem falta de políticas públicas de apoio e incentivo. Os 

esquiladores apesar de acreditarem que seu trabalho é muito importante, ainda 

assim precisam buscar se envolver em outras atividades durante o ano, pois 

não conseguem viver apenas com a renda da esquila. 

 Com base em todas as informações obtidas nesta pesquisa acredito que 

o segmento laneiro tem muito a ser desenvolvido no município, começando 

pelo produtor que poderia adaptar-se à novas tecnologias que possibilitam um 

aumento na produção da lã, por consequência garantem que a ovelha ganhe 

peso durante a gestação possibilitando o cordeiro nascer mais saudável e 

resistente. É possível verificar que se os esquiladores procurassem por 

informações mais técnicas, não existiria a necessidade da lã das propriedades 

serem vendidas para barracas, pois se o próprio esquilador juntamente com 

seus ajudantes fizessem a separação da lã seria possível enviá-la diretamente 

para os lanifícios , encurtando o caminho até o produto final e também 

diminuindo gastos na produção. 

 Quanto aos artesãos na estratégia para melhorar a valorização de seus 

produtos seria investir em marketing digital, que é possível realizar através das 

redes sociais gratuitas, possibilitaria alcançar novos mercados e aumentar suas 

vendas. 

Por fim o estudo trouxe uma satisfação muito grande para a autora, pois 

possibilitou ver este segmento como um todo, pelos olhos de cada um dos 

envolvidos na cadeia produtiva da lã. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 – Roteiro de questões das entrevistas. 

Perguntas: 

Na campanha: (produtores e esquiladores) 

1- Há quanto tempo trabalha nesta profissão? 

2- Como e com quem aprendeu o ofício? 

3- Você acha seu trabalho importante? 

4- Como você enxerga o futuro da sua profissão?  

5- Você acredita que seu trabalho é valorizado? 

6- Está satisfeito com o resultado do seu trabalho? 

7-  Gostaria que seu filho(a) seguisse neste ramo, caso possua filhos? (no 

caso dos estancieiros) 

8- Atualmente, quais são os principais desafios encontrados na execução 

da sua profissão? 

Cooperativa: (Presidente) 

1- Há quanto tempo está no exercício do cargo? 

2- A cooperativa trabalha com cooperados associados, diretamente com a 

mesma, para a venda da lã? Se sim, qual o número de associados? 

3- Do seu ponto de vista, qual a importância da lã para o município? 

4- Como você enxerga o futuro da produção de lã? 

5- Atualmente, quais são os principais desafios encontrados pela 

cooperativa e pelos demais segmentos da produção e beneficiamento 

da lã? 

6- Você acredita que seu trabalho é valorizado? E o segmento laneiro, é 

valorizado? 

7- O que poderia ser feito para que o setor fosse mais valorizado? 

Artesãos:  

1- Há quanto tempo trabalha nesta profissão? 

2- Como e com quem aprendeu o ofício? 

3- Qual seu conhecimento sobre os demais segmentos desta cadeia 

produtiva 

4- Você acha seu trabalho importante? 

5- Como você enxerga o futuro da sua profissão?  

6- Você acredita que seu trabalho é valorizado? E o segmento laneiro 

como um todo, é valorizado? 

7- Como você enxerga o seu papel nesta cadeia? 

8- Está satisfeito com o resultado do seu trabalho? 

9- Gostaria que seu filho(a) seguisse neste ramo, caso possua filhos? (no 

caso dos estancieiros) 

10- Atualmente, quais são os principais desafios encontrados na execução 

da sua profissão? 
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APÊNDICE 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do estudo: O Saber Fazer da Lã: Aspectos Socioprodutivos, Culturais e 

Humanos do Segmento Laneiro de Santana do Livramento 

Pesquisar responsável: Silvana Peres Miotti Lemos 

Prof. Orientador: Prof. Dr. Claudio Becker 

Instituição: Universidade Estadual do Rio Grande do Sul- UERGS- Unidade em 

Santana do Livramento 

Telefone para contato: 3244- 1440 

 

Prezado (a) entrevistado (a), 

 Você está sendo convidado (a) a responder as perguntas desta 

entrevista de forma totalmente voluntária. Antes de concordar em participar 

desta pesquisa, é muito importante que você compreenda as informações 

contidas neste documento. O objetivo deste estudo é verificar a importância 

social da produção de lã em Santana do Livramento, desta forma sua 

participação nesta pesquisa consistirá apenas na concessão desta entrevista, 

responde às perguntas do questionário previamente elaborado pela autora, a 

entrevista será gravada, caso você autorize. As informações fornecidas por 

você terão sua privacidade garantida pela pesquisadora responsável. Os 

sujeitos (entrevistados) da pesquisa não serão identificados em nenhum 

momento, mesmo que quando os resultados desta pesquisa forem divulgados 

em qualquer forma. Ciente e de acordo com o que foi anteriormente exposto, 

eu ________________________________, portador do RG____________ ou 

CPF _____________, estou de acordo em participar desta pesquisa, assinando 

este consentimento em duas vias, ficando coma posse de uma delas. 

 

Santana do Livramento, ____, de ____________ de 2019. 

 

_______________________________             

______________________________ 

Entrevistado (a)       Pesquisador 

 

Se você tiver alguma dúvida ou consideração, entre em contato: UERGS 

Santana do Livramento, Rua Rivadávia Correia, nº 825, telefone: (55) 3244-

1440, Orientador Prof. Dr. Cláudio Becker. 

 

 


