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PROJETO DE LEI ORDINARIA 26/2017
“Declara a “CASA DE MASSA BARRO” como Patrimônio
Cultural Imaterial da cidade de Corumbá/MS”

A CÂMARA MUNICIPAL DE CORUMBÁ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, REPUBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL APROVA E EU RUITER CUNHA DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE
CORUMBA SANCIONO A SEGUINTE LEI:

ARTIGO 1° - Fica declarado a “CASA DE MASSA BARRO” como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade de
Corumbá.

ARTIGO 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

CORUMBA/MS, 10 de outubro de 2017

Rufo Vinagre
1º Secretário(a)
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JUSTIFICATIVA: A Casa de Massabarro é uma entidade localizada em Corumbá, em MS, e fundada em 1982,
com a finalidade de inclusão social da comunidade do bairro Cervejaria.
A Casa foi idealizada por Gabriel Vandoni de Barros, o Dr. Gabi, como era conhecido, sob orientação das senhoras
Ida Sanches Mônaco e Josephina Por Deus da Silva.
É uma associação não governamental com fins não lucrativos, voltada exclusivamente para fins sociais com o
intuito de dar às crianças do bairro uma oportunidade de atividade, uma ocupação, ou até mesmo uma profissão ao
invés do ócio. Tem por objetivo incentivar a arte em cerâmica de crianças e adolescentes, que recriam a fauna e
flora do Pantanal através da argila, que é extraída na própria região na beira do rio Paraguai.
Os artesãos confeccionam e vendem suas peças no próprio local. Cada artesão prepara o barro, modela e pinta seu
trabalho, ele começa e termina todo o processo. Como é feito no barro vai de dois a três dias só para secar
naturalmente, depois vai para o forno e fica um dia, no qual é usado a temperatura de 700°. Consequentemente se
espera mais 12 horas para esfriar a peça; por último vem a pintura e mais sete horas para secagem.
A casa está sempre oferecendo peças artesanais em cerâmica, cuja temática é regional - pantaneira (flora e fauna), e
também muita peças de santos, principalmente "São Francisco" e a imagem de Nossa Senhora do Pantanal. Mas
também aceita encomendas de quaisquer motivos, como lembranças de festas, de casamento, aniversários etc.
As peças da casa são comercializadas na região, é muito visitada diariamente por turistas de vários Estados e
também de vários países - daí então o conhecimento internacional e nacional das peças confeccionadas pelos
artesãos do Massa Barro. Os preços das peças são bem acessíveis para todas as camadas sociais.
O artesanato abrange, entre outros, os valores social, artístico, pedagógico, cultural e psicológico. Todas as peças
que são vendidas, o artesão recebe 80% de lucro pertinente àquilo que produziu, e os 20% restantes vão para a
manutenção da Casa, como despesas com água, luz, material de limpeza, pintura.
A Casa do Massa Barro se encontra no roteiro turístico da cidade e está incluída no Conselho Municipal de
Assistência Social, o que permite apoio financeiro do Município. Está localizada no bairro Cervejaria e funciona de
2ª a 6ª das 8h às 11h e das 13h30 às 17h30 e aos sábados das 8h às 11h.
Em 1991, os jovens artesãos foram descobertos pelo carnavalesco Joãozinho Trinta, que por duas vezes os levou
para desfilar no RJ.
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