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ARTESANATO TÍPICO
(FOLCLORE E TRADIÇÃO)

MUNICÍPIO: LAURENTINO

Denominação do Artesanato Típico: Cobertor de Lã de Carneiro

Matéria-Prima do Artesanato Típico:  Lã de carneiro, tecido, máquina para desfiar lã,  máquinas de 
costura, linhas e agulhas.

Nome do Artesão: Antônio João Gonçalves

Local de Fabricação do Artesanato Típico e Endereço: Rodovia SC 302, km 4 – n° 2825 -  Laurentino 
- SC - Telefone – 3546 1230

Breve Histórico do Artesanato Típico:  Em 1958 a família do Senhor Antônio de origem  portuguesa, 
muito humilde e pobre, possuía uma criação de carneiros para comer a carne, faziam e  vendiam pelegos 
usados pelos cavaleiros em seus cavalos, também possuía vacas e outros animais  domésticos. Passando 
muitas dificuldades e necessidades a família iniciou a tosquia dos carneiros e a mãe de  Antônio, Dona 
Sabina começou a desfiar a lã com as mãos e a confeccionar um cobertor utilizando  agulha e linha de 
carretel. Em 1984 com a doença da mãe Sabina, Antônio e sua esposa Ana começaram e aprenderam a 
confeccionar os cobertores. Aos 72 anos no dia 22 de abril de 1984 dona Sabina faleceu. Antônio e Ana 
continuaram na fabricação. Em 1986 com o aumento das vendas e Antônio comprou uma máquina para 
desfiar a lã e duas para costurar os cobertores. Em 1988 os seus carneiros adoeceram e muitos morreram e 
os demais foram vendidos e começaram a comprar a lã que inicialmente procuraram em todo o estado de 
Santa Catarina mas foi em Lages, que encontraram e atualmente é seu único fornecedor da matéria prima. 
No ano de 1991 em Laurentino teve a primeira festa do queijo e Antônio foi convidado para participar de 
uma  exposição  numa  barraca  para  vender  e  divulgar  seus  dos  cobertores.  Com  isso    ficou  muito 
conhecido e procurado. Em 1993 construiu um local apropriado para confeccionar os cobertores, onde 
trabalham o senhor   Antônio e  dona Ana.  Atualmente confeccionam até  oito  cobertores  por dia  sob 
encomenda deixando sempre alguns  cobertores de reserva para serem vendidos.

Principais Características e Técnicas Utilizadas na Fabricação do Artesanato Típico:

Tosquia dos carneiros, em seguida a lã é lavada a mão com detergente ou sabão em pó, estendida na  cerca 
para secar ao sol durante vários dias (conforme o clima). Em seguida a lã é desfiada e  espalhada em 
camadas  entre o tecido que é costurado.

Peças de Destaque: Cobertores de lã de carneiros de vários tamanhos

Local  de  Comercialização  do  Artesanato  Típico  e  Endereço:  Na  casa  do  senhor  Antônio  João 
Gonçalves, Rodovia SC 302, KM 4, n° 2825 - Telefone – (47) 3546 1230 - Laurentino

Dias, Horários e Locais de Atendimento ao Público: Atende diretamente ao consumidor todos os  dias 
em horário  comercial  em sua  casa.  Rodovia  SC 302,  KM 4,  n°  2825  -  Telefone  –  (47)  3546  1230 
Laurentino.

Observações Gerais/Curiosidades sobre o Artesanato Típico:

O artesão faz muitas reformas dos cobertores que produzia anos atrás.  A lã precisa ser lavada a mão, 
Antônio desconhece alguma máquina que faça a lavação adequada.

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

Data de Preenchimento do Formulário: 10 de abril de 2006.


