
   

 

2475 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

PRODUÇÃO CERÂMICA DO VALE DO JEQUITINHONHA: TRADIÇÕES, 
TÉCNICAS E PROCESSOS 

 
 

Camila da Costa Lima - IA/UNESP  
Apoio Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP 

 
 
RESUMO: Este estudo tem como foco apresentar aspectos relacionados com a produção 
cerâmica do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, com ênfase nas comunidades Campo 
Alegre, Coqueiro Campo e Caraí. Será analisado o modo como a técnica vem sendo 
desenvolvida na região por gerações, apresentando-se como um elemento de subsistência, 
preservação da cultura e componente de fortalecimento da identidade local. Para tanto, 
serão abordados procedimentos, estilos, temas e materiais que permeiam o fazer cerâmico 
e resultam em objetos atuais, ao mesmo tempo em que remetem ao que já foi produzido 
anteriormente. 
 
Palavras-chave: cerâmica popular, tradição, processos de produção. 
 
 
RESUMEN: Este estudio se centra en los aspectos que intervienen en la producción 
cerámica de Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, con énfasis en las comunidades de 
Campo Alegre, Coqueiro Campo y Caraí. Como se ha desarrollado la técnica de cerámica 
en la región durante generaciones, se presenta como un elemento de subsistencia, 
preservación cultural y el fortalecimiento de los componentes de la identidad local. Por tanto, 
se abordarán los procedimientos, estilos, materiales y temas que impregnan la fabricación 
de cerámica y se traducen en objetos actuales, al mismo tiempo ya que se refieren a lo que 
se ha producido previamente. 
 
Palabras clave: cerámica popular, tradición, procesos de producción. 
 

 
Introdução 

A produção cerâmica do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, apresenta aspectos 

ímpares. Este fator pode ser justificado pela própria história do território, 

disponibilidade de matéria-prima, ricamente encontrada em diversos locais, pela 

realidade social e econômica dos habitantes.   

A partir das características da produção cerâmica constituiu-se uma identidade 

cultural específica da região, marcada pelas cores, formas e técnicas. Entretanto, 

nota-se elementos capazes de indicar as distintas comunidades que compreendem 

o Vale do Jequitinhonha, bem como, ceramistas que através de conceitos 

tradicionais, desenvolvem um estilo próprio. Para tanto, serão apresentados 
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aspectos das produções de Coqueiro Campo (distrito de Minas Novas), Campo 

Alegre (distrito de Turmalina) e do município de Caraí. 

No Vale do Jequitinhonha, a cerâmica é feita quase exclusivamente por mulheres, 

muitas delas não tiveram acesso ao estudo e tão pouco saíram da região desde o 

nascimento. Em vários casos, o primeiro contato com o barro ocorreu ainda na 

infância, absorvendo as técnicas e processos de suas mães e avós. Estas 

ceramistas possuem habilidade para unir a realidade em que vivem às tradições 

locais, tornando-os componentes de inspiração para suas criações. Estes aspectos 

reafirmam as qualidades do trabalho, a riqueza da arte popular e da produção 

cerâmica.  

Atualmente, por suas características, as cerâmicas têm recebido destaque em 

diferentes âmbitos e adquirem cada vez mais espaço, inclusive em galerias de arte, 

museus e coleções particulares. A visão geralmente aplicada à arte popular, como 

essencialmente decorativa ou realizada em série, está se desfazendo. A arte dita 

popular justamente é valorizada e a estas ceramistas cabe o reconhecimento do seu 

fazer, que inclui aspectos que ultrapassam os valores puramente estéticos. Cada 

peça representa a cultura da qual é produto e a ela se relacionam um conjunto de 

fatores, inclusive sociais e geográficos. 

Quando se trata de cerâmica, há a interação de uma sequência de processos que 

abrangem a seleção de matéria-prima, modelagem, acabamento, secagem e 

queima. São etapas variadas que se envolvem e se complementam para a obtenção 

de um resultado final – o objeto cerâmico. No Vale do Jequitinhonha, as técnicas são 

passadas de uma geração a outra de uma maneira natural; em muitos casos o forno 

que queima as peças fica lado a lado ao que prepara a comida da família, o barro 

extraído de jazidas próximas é modelado também por meninas que possuem no dia 

a dia a convivência com experientes ceramistas e com elas absorvem este fazer.  

Cada elemento possui sua importância no contexto da criação, bem como, na 

análise do objeto produzido, seja aquele aplicado durante o fazer ou adquirido 

durante as relações e usos. Perceber o objeto como uma fonte de informação 

possibilita a geração de conhecimentos que contribuem para a valorização e 
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preservação de uma cultura. A interpretação deste objeto como representante de 

uma prática social, incluindo os valores a ele associados, o faz extravasar a forma e 

ultrapassar os limites de território e tempo.  

A presença da cerâmica no Vale do Jequitinhonha 

O Vale do Jequitinhonha é historicamente um território rico em recursos minerais. Já 

foi muito explorado para a extração de minérios e nos dias atuais ainda sofre com 

práticas relacionadas à produção de carvão vegetal, plantações de eucalipto e 

criações de gado. Ações mal planejadas de extração de materiais e implantação de 

estratégias de benefício transitório colaboraram por estagnar o crescimento e tornar 

a região bastante pobre. Por outro lado, a cerâmica tem mudado este cenário, 

difundido o nome do Vale de um modo positivo – a qualidade das produções 

chamam a atenção para uma outra história, a tradição cerâmica. 

 

Figura 1: Paisagem da região do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, 2010. 

 (Foto: Camila da Costa Lima) 

 

Devido a pouca oferta de trabalho e durante os períodos de seca se tornou uma 

prática frequente no Vale do Jequitinhonha as mulheres ficarem por longos períodos 

longe de seus maridos que se deslocam para outros estados na busca por trabalho, 

principalmente na agricultura. Estas resistiram na região e através da realização de 

cerâmicas conseguiram se manter nos períodos mais difíceis, entretanto, com o 

tempo, alguns aspectos se transformaram. O trabalho com cerâmica se desenvolveu 
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e deixou de ser uma ação esporádica ou secundária. Para muitas famílias é da 

cerâmica que vem a maior parte da renda, fato que motivou a dedicação efetiva das 

mulheres e que, por vezes, acabou por envolver todos os membros da família, como 

é caso de Maria José Gomes da Silva, a Zezinha.   

Na família de Zezinha todos participam de alguma etapa da produção cerâmica. Seu 

marido, Ulisses, também filho de ceramista, abandonou a rotina de buscar trabalho 

fora para ajudar a esposa: recolhe e corta a lenha, auxilia na queima, faz 

embalagens de madeira para o transporte das peças. Suas filhas, Claudia e Aline, 

assim como a maioria das ceramistas da região, seguem o caminho da mãe, 

auxiliam na modelagem e acabamento das peças. Nota-se que há uma continuidade 

das práticas relacionadas com o fazer cerâmico. A própria Zezinha absorveu 

conhecimentos com sua mãe e o mesmo ocorre com suas filhas, deste modo, são 

mantidos conceitos e preservadas as tradições. 

Um aspecto interessante relacionado com o crescimento da produção cerâmica foi a 

necessidade de maior organização das ceramistas. Existem locais do Vale do 

Jequitinhonha de difícil acesso, muitas das vias ainda são de terra, dificultando a 

chegada em alguns locais. Para tanto, cada comunidade estruturou uma Associação 

destinada a reunir e expor para venda as peças produzidas. Trata-se de uma 

alternativa que ajuda a divulgar o trabalho e o fortalecimento da comunidade como 

um todo. 

De modo geral, é uma característica da região o desenvolvimento do trabalho 

visando a comunidade e não apenas o crescimento individual. Desta forma, ganha-

se mais força e visibilidade. Em época de muitas encomendas, por exemplo, para 

cumprir prazos, é bastante comum um ceramista convidar outros para auxiliarem na 

produção ou quando não há quantidade de peças suficiente para completar o forno, 

realizar uma queima com peças de outros, a fim de evitar maiores gastos ou a 

espera por completá-lo.  

A cerâmica realizada no Vale do Jequitinhonha reafirma a riqueza cultural brasileira. 

Cada peça é resultado de uma junção de fatores relacionados às tradições 

regionais. Pode-se citar que existem na região localidades e ceramistas com 
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produção mais reconhecida, mas, de modo geral, construiu-se uma identidade 

característica em torno dos materiais, formas, cores e temas que se somam e 

resultam em cerâmicas com características particulares. 

Tradição e técnica cerâmica 

A tradição de se trabalhar com o barro no Vale do Jequitinhonha é antiga. São 

variados os fatores que podem ser indicados como de influência para esta prática, 

mas pode ser citado como um elemento de peso, a riqueza de matéria-prima de boa 

qualidade e em abundância na região. Fosse outra a realidade e a produção seria 

distinta. 

Na arte popular, a maior parte dos artistas surge em comunidades 
que, por razões geográficas, econômicas ou sociais, permitiram a 
um grande número de pessoas dominar uma técnica específica, 
como a cerâmica, nas regiões oleiras, ou o entalhe de madeira nos 
locais onde esta constitui matéria-prima abundante, só para citar 
alguns exemplos. (MASCELANI, 2009, p. 19)  

Há locais em que são realizados tipos limitados e bem específicos de peças, as 

quais possuem entre si características similares com as produzidas por gerações 

passadas. Nestes casos, nota-se uma forte relação entre o fazer e o acesso ao 

material - a tradição de um local se mantém, pois há matéria para trabalho, este por 

sua vez, traz renda para a família e desenvolvimento para a região. Como ocorre no 

Vale do Jequitinhonha, cujo território possui variadas jazidas de argila. Entretanto, 

para dar início a modelagem de uma peça há todo um processo de preparo do barro. 
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Figura 2: Maria José Gomes da Silva utilizando uma pena de galinha para a pintura com engobe. 

(Foto: Camila da Costa Lima) 

 

Inicialmente o barro é coletado, depois triturado, socado, peneirado e amassado 

com água até adquirir propriedades para ser modelado. Ainda, destes barros, são 

preparados os engobes1, que garantem às cerâmicas cores características, como o 

branco (barro tabatinga), o vermelho (barro tauá) e o realizado a partir da mistura 

destes, resultando em um tom alaranjado. De uso mais recente, estão sendo 

acrescentadas às cerâmicas tons metalizados adquiridos a partir da moagem da 

rocha de mica e malacacheta. Para a pintura com uso dos engobes também são 

usados materiais facilmente encontrados como pequenos galhos de plantas e 

penas. 

Para finalizar o processo da cerâmica, há a queima, para qual são usadas lenhas de 

árvores específicas, como indica Angela Mascelani (2008, p. 62): “[...] Assim como 

não é qualquer tipo de barro adequado para a feitura de modelagens, também não é 

qualquer madeira que pode ser usada na queima das peças.” Com a experiência foi-

se descobrindo as madeiras que apresentavam melhor combustão para o tipo de 

queima desejada e estas se tornaram conhecidas na região.  
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Figura 3: Forno para queima de cerâmicas de Noemisa Batista dos Santos, Caraí, 2010. 

 (Foto: Camila da Costa Lima) 

 

Quanto ao forno, também é construído com materiais locais, pelas próprias 

ceramistas, geralmente junto de suas casas, possibilitando cuidar da família e dos 

trabalhos do lar ao mesmo tempo em que acompanham a queima. São diversos os 

elementos que se somam para a obtenção de um resultado característico das 

cerâmicas do Vale do Jequitinhonha, iniciando pelos materiais recolhidos para a 

modelagem e acabamento das peças, assim como, o tipo de forno, o modo como é 

feito e a temperatura de queima, como descreve Lalada Dalglish: 

O forno redondo e de cúpula aberta é o modelo adotado em quase 
toda a extensão do Vale do Jequitinhonha, onde é conhecido como 
“forno de barranco”. Estes são, em geral, construídos pelas próprias 
ceramistas e adaptados às dimensões de suas peças, queimando 
em baixas temperaturas, de 600 a 900ºC. [...] Reaproveitam a terra 
retirada da base para levantar as paredes, que também podem ser 
construídas de adobe, de tijolos queimados ou de pedras. 
(DALGLISH, p. 51, 2008) 

O meio ambiente exerce influencia sobre a produção cerâmica, dele se obtêm tanto 

as matérias-primas, como a inspiração para as criações. A tradição de se trabalhar o 
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barro e nele modelar figuras características como casais de noivos, bonecas, 

moringas de três pés e uma variedade de galinhas, são ricamente produzidos há 

décadas. Estas figuras tornaram-se representantes da região e, somadas as cores, 

também características, com predomínio do branco e vermelho, constituem 

elementos da identidade regional. 

Tradição e criação na cerâmica de Coqueiro Campo, Campo Alegre e Caraí  

Atualmente, nas cerâmicas do Vale do Jequitinhonha pode ser observado que 

alguns elementos foram agregados às criações. Estas mudanças foram motivadas 

pela pesquisa de materiais, aperfeiçoamento de técnicas e desenvolvimento de 

temáticas, entretanto, contribuem para o crescimento das produções. Os processos 

e figuras tradicionais continuam sendo trabalhados, estão fortemente presentes na 

cultura da região, permeiam a realidade de cada ceramista. Há o surgimento de 

estilos próprios – ceramistas que compartilham das mesmas técnicas, materiais, 

realidade geográfica e social, no entanto, possuem uma produção diferenciada – é a 

visão particular do artista que traduz o tradicional e o seu entorno, elaborando um 

estilo particular, como cita Vicente de Percia (2004, p. 10): “No aspecto geral, é 

lógico que influências advindas do meio circundante despertam inusitadas fontes 

para o artista e que, consciente ou não, tais influências e marcas a ele apontam 

enfoques, os quais de acordo com identificações, gerarão direcionamentos.”  

O acréscimo de elementos e mesmo a adaptação às alterações ocorridas na 

sociedade com o tempo, permitem com que as produções se mantenham atuais e as 

tradições ativas. Nota-se que objetos tradicionalmente feitos na região, como vasos 

e moringas, primeiras formas realizadas para guardar alimentos, serviram de base 

para a elaboração de novos objetos. Essas transformações são importantes para a 

preservação das culturas locais, como cita José Maria Cabral Ferreira (1984, p. 11 

apud SOARES, 1984, p. 20): “Uma tradição não se mantém pela sua repetição: ela é 

filha da história e amante fecunda do presente. Isso em arte, qualquer que ela seja – 

de viver, de amar, de produzir – tem um nome e chama-se criação.”  

Há de se criar a partir do que já foi feito e do que se conhece. As tradições não se 

resumem em reproduzir, mas reelaborar. Os aspectos culturais específicos de um 
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local continuarão agregados a criação e se manterão ativos, perpetuando diante da 

ação do tempo. Um exemplo interessante a ser citado são as produções de Noemisa 

Batista dos Santos e Ulisses Pereira Chaves, ambos do município de Caraí, Minas 

Gerais. Estes ceramistas possuem um estilo bastante diferenciado das demais 

produções da região e entre si, apesar de possuírem técnicas e aspectos de história 

de vida em comum. 

 

Figura 4: Noemisa Batista dos Santos, Ritual de batizado de duas crianças, Caraí, 1997. 

 (Foto: Camila da Costa Lima) 

 

 

Figura 5: Ulisses Pereira Chaves, escultura antropozoomorfa com cabeça de ave, Caraí, déc. de 

1990. (Foto: Camila da Costa Lima) 
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Noemisa e Ulisses tiveram mães ceramistas e iniciaram o contato com o barro 

também na infância. Entretanto, suas obras feitas com os barros da região, 

modeladas em processo totalmente manual, decoradas nas cores dos barros tauá e 

tabatinga são queimadas em forno a lenha e retratam figuras distintas. Noemisa 

Batista representa cenários de cerimônias e cenas do cotidiano de modo delicado, 

ricamente decorados por flores. Já Ulisses, traz ao mundo real novos seres, mistura 

cabeças humanas e animais, surpreende com a criação de formas. 

No município de Caraí, o uso das cores branco e vermelho para a decoração sobre 

o barro em cor natural é uma prática bastante utilizada, tornando-se uma 

característica deste local, em contraste com o maior uso de cores e acabamentos 

mais detalhados de Coqueiro Campo e Campo Alegre. Quanto aos demais 

processos, estes se mantêm, como a modelagem manual com uso de acordelado2, 

pintura com engobes, acabamentos e decoração tendo como instrumentos penas, 

pequenos galhos, espigas de milho e queima em forno a lenha. 

Interessante ressaltar que alguns temas característicos do Vale do Jequitinhonha 

são representados de diferentes modos, como as tradicionais figuras de galinhas: 

dispostas em composição, isoladas, combinadas com outros animais ou figuras 

humanas. Geralmente são decoradas com motivos florais pintados com engobes e 

possuem em anexo, flores também modeladas e pintadas. 

 

Figura 6: Maria Gomes dos Santos, vaso trípode com sobreposição de galinhas, Campo Alegre, 

2006. (Foto: Camila da Costa Lima) 
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Figura 7: Rosa Mendes de Sousa, Moringa com galinha e cabeça de homem, Coqueiro Campo, 2003.  

(Foto: Camila da Costa Lima). 

 

Notadamente uma das figuras mais conhecidas da produção da região são as 

noivas e bonecas. As representações de figuras femininas são constantes, 

realizadas com um acabamento perfeito e rica decoração com pintura e relevos de 

flores ou ainda, combinada às formas de moringas e potes. As bonecas e noivas 

retratam tanto a realidade das próprias ceramistas como seus sonhos e desejos. 

Estas figuras são representadas de modos variados: em forma de ciranda, de mãos 

dadas umas às outras, sentadas, amamentando, segurando arranjos de flores ou 

filho, acompanhadas do noivo ou em conjunto com outras figuras.  

 

Figura 8: Geralda Batista dos Santos, Mulher-moringa com mãos na cintura, Caraí, década de 1990.  

(Foto: Camila da Costa Lima) 
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Figura 9: Maria José Gomes da Silva, Casal de Noivos, Coqueiro Campo, déc. de 2000. 

(Foto: Camila da Costa Lima) 

 

Figura 10: Rosa Gomes da Silva, Siamesas, Campo Alegre, 2003. (Foto: Camila da Costa Lima) 

 

A tradição construída no Vale do Jequitinhonha em torno da produção cerâmica tem 

modificado em muito a vida das ceramistas, de suas famílias e da arte popular 

brasileira. Estas cerâmicas são objetos que possuem a eles agregados vários 

elementos, sociais, culturais, históricos. O reconhecimento e valorização deste fazer 

têm ajudado a manter vivos aspectos relacionados com as tradições do povo. 

Segundo Magaly Cabral3: "[...] todo e qualquer objeto não é somente matéria, com 

propriedades físico-químicas. Ele foi produzido a partir de práticas sociais, ele tem 



   

 

2487 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

significações diversas." Significações estas que foram projetadas no objeto durante 

o seu fazer e a estas serão somados novos aspectos ao longo de sua existência, 

tornando este objeto único, um elemento impregnado de valores. 

No estudo de um objeto, quando se analisa todos os aspectos a ele relacionados, se 

alcança a compreensão deste como resultado de uma prática cultural, como um 

elemento que engloba na sua constituição uma somatória de saberes, um produto 

que representa uma ligação entre os tempos – o que é feito hoje remete ao realizado 

anteriormente. No caso da cerâmica este aspecto se destaca por ser uma técnica 

que envolve uma série de processos e cada etapa tem influência sobre o resultado 

final. 

 

Notas 

                                                 
1 Engobes são tintas usadas para pintura e decoração de cerâmicas realizadas a partir da mistura de barro e 

água. Geralmente são aplicados com a peça ainda úmida, antes do processo da queima.  
2 A técnica de acordelado é conhecida em algumas regiões como técnica de rolos, pavios ou acordelamento. 
Trata-se de se sobrepor roletes de argila até se obter a forma e altura desejadas. Após a sobreposição, os 
roletes são alisados com o auxílio de ferramentas ou mesmo de pedras para que a superfície da peça se torne 
lisa. 
3 Menção de Magaly Cabral na palestra Museus e patrimônio universal durante Conferência Geral do ICOM 
(International Council of Museums) em Viena, no ano de 2007. 
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