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MORRO BRANCO E A 
INCRÍVEL ARTE COM 

AREIA
Se estivesse caminhando em 

uma praia e se deparasse com 
uma frase escrita na areia, viesse 
um pescador e dissesse que aqui-
lo foi obra do acaso, você acredi-
taria nele? E se ele dissesse que 
foram milhões de anos de vento 
soprando e ondas batendo, até 
que as partículas de areia fossem 
organizadas daquela forma? Aí 
você acreditaria? Acho que não, 
né? Isso porque todo mundo 

sabe que informação não surge 
do nada; depende de uma fonte 
informante. E se isso é verdade 
com uma simples frase escrita na 
areia, o que dizer de uma obra 
de arte que tem paisagens, casas, 
pessoas e inscrições? Esse tipo de 
arte complexa e incrível pode ser 
encontrada no litoral cearense, 
na praia de Morro Branco, no 
município de Beberibe, a 80 km 
de Fortaleza.

Antes de chegar até o Labirin-
to das Falésias, nosso objetivo 
nessa viagem, fizemos um pas-
seio de buggy  com direito a ba-
nho de mar e à contemplação de 
paisagens lindíssimas em praias 
paradisíacas e quase desertas. 
Saímos da praia de Uruaú e pas-
seamos por cerca de duas horas. 
Passamos pela pequena Praia do 
Diogo e chegamos até a Praia das 
Fontes, onde há algumas grutas. 
A maior delas é a Gruta da Mãe 

D’água, esculpida pelas águas e 
belamente iluminada pelos raios 
solares. Aliás, sol é o que não fal-
ta nessa região do Brasil próxima 
à linha do Equador e repleta de 
praias de águas esverdeadas e 
temperatura agradável.

Da Praia das Fontes fomos para 
as famosas falésias avermelhadas 
que formam labirintos naturais 
erodidos na rocha porosa. O ce-
nário é de tirar o fôlego e já foi 
utilizado como locação para fil-
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mes e séries, e é dali que eram 
extraídas as areias coloridas com 
as quais os artesãos locais produ-
zem suas famosas garrafas com 
arte em areia. São mais de dez 
tipos de cores determinadas por 
elementos como ferro, manga-
nês e outras. O verde do mar e 
o tom avermelhado das falésias 
formam um quadro realmente 
muito bonito. O nome Morro 
Branco vem de uma duna branca 
e alta de onde se pode ver o lindo 
pôr do sol na região.

Caminhar pelos labirintos das 
falésias é uma experiência re-
almente interessante e logo na 
entrada do parque é possível 
comprar lembrancinhas feitas 
com areias da região, não mais 
do Parque das Falésias, pois são 
área de preservação.

Na vila próxima ao parque 
é possível encontrar artesãos 
como a senhora Maria José, que 
aprendeu a arte da silicografia 
com um tio. É o tipo de artesa-
nato que passa de geração para 
geração. Faz mais de trinta anos 
que Maria trabalha com as areias 
coloridas e consegue fazer até 
cem garrafinhas por dia.

Se você encontrasse uma des-
sas obras de arte em algum lu-

gar e alguém lhe dissesse que 
ninguém a fez, você acreditaria? 
Seria mais difícil acreditar nis-
so do que na inscrição na areia 
feita pelas ondas, não é mesmo? 
Ainda que eu não tivesse visto 
a dona Maria trabalhando nas 
garrafinhas, teria certeza de que 
aquela arte apurada só pode ser 
fruto de uma mente inteligente e 
de mãos habilidosas.

Nosso passeio terminou no 
alto de uma duna na Praia do 
Uruaú. Ali pudemos contemplar 
o pôr do sol, outra verdadeira 
obra de arte produzida não com 
areia, mas com raios solares, nu-
vens, gases atmosféricos e muito, 
muito bom gosto.

Quem criou os fótons, a at-
mosfera, a água, o vasto mar e 
nossos olhos capazes de admirar 
todas essas belezas? O mesmo 
artista que concedeu inteligência 
e habilidade aos silicografistas de 
Morro Branco! 
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