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ARTESANATO TÍPICO
(FOLCLORE E TRADIÇÃO)

MUNICÍPIO: LAURENTINO

Denominação do Artesanato Típico: Artesanato em Palha de Milho 

Matéria-Prima do Artesanato Típico: Palha de milho, agulhas e verniz. 

Nome do Artesão: Maria da Luz Toneti

Local  de  Fabricação  do  Artesanato  Típico  e  Endereço:  Na própria  casa,  localizada  na  Rua: 
Basílio de Negredo nº 53, Baixo Fruteira. Telefone (47) 3546 2125 – Laurentino. 

Breve Histórico do Artesanato Típico: O artesanato feito em palhas de milho é herança da Avó que 
era de origem indígena, Maria Caetano da Rocha, que em 1940 ensinou para a filha Maria de Lurdes 
da Luz, e em 1965 ensinou principalmente para a neta Maria da Luz Toneti. Maria da Luz Toneti aos 
8 anos (1965) aprendeu da avó a confeccionar muitos objetos úteis para  casa, o próprio colchão para 
dormir, esteiras (bacheiros) que os cavaleiros utilizavam, embaixo do pelego de ovelha para sentar 
nos cavalos.  Em 1972 Maria da Luz veio de Barracão, Rio Grande do Sul morar em Laurentino SC, 
onde reside até hoje. Atualmente Maria da Luz Toneti confecciona  cestas de pão, cestos, chaveiros, 
joguinhos de chimarrão, apoio de  panela,  chapéus e outros objetos,  apenas por prazer  e quando 
recebe pedidos especiais.

Principais Características e Técnicas Utilizadas na Fabricação do Artesanato Típico: Palhas de 
milho de boa qualidade e longas, e a principal característica é utilizar palha de milho roxa para fazer 
os detalhes. Utiliza agulhas para entrelaçar a palha de milho e depois de pronto passa verniz para que 
o artesanato fique mais bonito e resistente.

Peças de Destaque:  Cestas de pão, cestos,  chaveiros, joguinhos de chimarrão, apoio de  panela, 
chapéus e outros objetos.

Local de Comercialização do Artesanato Típico e Endereço: Não comercializa. Há interesse em 
comercializar os produtos se receber incentivo e participar de uma associação de artesãos.

Dias, Horários e Locais de Atendimento ao Público: Não comercializa.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Artesanato Típico: Que a artesã tem o poder de usar a 
sua criatividade, para confeccionar os objetos para aliviar o stress faz por prazer.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Maria Terezinha Avi e Zenir Ferrari

Data de Preenchimento do Formulário: 06 de abril de 2006 


