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APrESENtaÇÃO
Tudo começa com um assovio 

e depois vira música

O livro que aqui se apresenta foi fruto de um projeto 
de ação e pesquisa no Vale do Jequitinhonha cujo 
objetivo foi realizar ações para o resgate da cidada-
nia, identidade quilombola e conscientização am-
biental a partir de oficinas com crianças, mulheres e 
homens. Este projeto foi realizado por pesquisadores 
do Laboratório de Pesquisa e Extensão em Geografia 
Agrária, Agricultura Familiar e Cultura Camponesa, do 
Instituto de Geociências-IGC/UFMG, e trata de um es-
tudo multidisciplinar nos municípios de Minas Novas 
e Chapada do Norte – território do Alto Jequitinhonha. 
A participação de pesquisadores de diversas áreas do 
conhecimento geográfico possibilitou a construção de 
um estudo verticalizado e com espacialização abran-
gente, capaz de fornecer subsídios para o planejamento 
e ações de políticas públicas nas localidades estuda-
das. O Desenvolvimento Rural Local Sustentável é um 
conceito em construção, que busca a compreensão 
dos processos em desenvolvimento das comunidades 
por meio dos fatores sociais, econômicos, culturais e 
ambientais, objetivando garantir a qualidade de vida 
das populações do território rural estudado. Nesta 
concepção teórico-metodológica o capital social e o 
território cultural são concebidos por meio de algu-
mas práticas, as quais buscamos apresentar em cada 
um dos capítulos deste livro. A categoria geográfica 
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principal de análise é o território, seguida da categoria 
sociológica comunidades tradicionais camponesas 
quilombolas e de agricultores familiares quilombolas. 
A imbricação território/comunidade foi uma estratégia 
teórico-metodológica para o estudo do território que 
se organizou em comunidades e associações comu-
nitárias mais recentemente, no caso dos quilombolas 
como forma de se reconhecerem identitariamente e 
territorialmente. As metodologias de coleta de dados 
são baseadas nos Diagnósticos Rurais Participativos 
(DRP) e abrangeram entrevistas buscando na oralidade 
dos sujeitos a percepção sobre o ambiente; questio-
nários, mapas mentais, desenho de croquis, trajetos 
interpretativos do ambiente das comunidades qui-
lombolas com crianças.

O território dessas ações foi a comunidade de Moça 
Santa, que abrange Galdino, Caeté, Moça Santa, 
Gamelas e Paiol e está situada em Chapada do Norte 
e Córrego dos Coqueiros, em Minas Novas. Pesquisas 
anteriores ao projeto nesse território contribuíram para 
a definição e efetivação dessas ações pleiteadas pelas 
comunidades trabalhadas. A proposta desenvolveu um 
conjunto de ações que contribuem com o processo de 
resgate da identidade cultural das comunidades por 
meio de capacitação de trocas de experiências artesa-
nais entre as mulheres das comunidades e preservação 
do meio natural ocupado. As ações possibilitam melho-
rar a qualidade de vida, entendimento da cultura, his-
tória e identidade desses sujeitos sociais e de ampliar o  
conhecimento e a vivência dos pesquisadores e bol-
sistas de Iniciação Científica e voluntários que dela 

participaram. O capítulo “do artesanato” 
é produto de uma visita solidária feita 
por grupos de mulheres quilombolas 
de Moça Santa ao grupo de artesãs de 
Minas Novas, para conhecimento das 
realidades locais. O intercâmbio da troca 
de experiências culturais, artesanais e de 
vida entre estas mulheres foi o início do 
curso de cerâmica e artesanato com duas 
vertentes. Um curso de capacitação das 
mulheres de Moça Santa no aprendiza-
do da produção de tintas naturais para 
pintura em cerâmica por uma artesã de 
Córrego dos Coqueiros em Minas Novas. 
Outro para o entendimento do solo pelo 
saber-fazer das artesãs e pelo viés cientí-
fico aplicado por meio dos graduandos 
e professores de etnopedologia e solos 
da universidade. 

O capítulo de “meio ambiente”, fruto da 
caminhada transversal e da oficina de 
fotografias, revelou como as crianças da 
comunidade veem o seu universo rural, 
suas crenças e suas histórias. Permitiu 
tratar de temas sobre presença e ausência 
de água, visto que caminhamos sobre um 
córrego seco numa região do semi-árido. 
O capítulo sobre “saberes, cultura, histó-
rias e identidade” também nos permitiu 
ampliar o conhecimento sobre essa co-
munidade e o resultado foi composto de 

registros do ritmo do espaço vivido da 
comunidade, dos marcos socioespaciais, 
que compõem os elementos da identida-
de local: rural, negra e quilombola. Por 
fim, as oficinas ora apresentadas em for-
ma de capítulos foram uma forma eficaz 
de envolver também as crianças e a escola 
da comunidade de Moça Santa, criando 
diálogos sobre ícones, etnia, folclore e 
ambiente a partir deles e para com eles. 
Grande crescimento para a equipe e para 
a comunidade. Espero que ela se reco-
nheça nesse emaranhado de escritas, de 
fotos e de figuras, esforço de apresentar 
uma porção do que são e do que fazem 
nesse território.

Lussandra Martins Gianasi

Tanto que eu pensei, como vou possuir minha 
viola, meu pandeiro, o som da zabumba vai subir;
Alô mulher guerreira, alô equipe animada,
Do quiabo faz angú, dos legumes a salada;
Agradeço essa equipe que trabalha com dedicação, 
o som desta vida dentro do meu coração;
Alô mulher guerreira, alô equipe animada
Do quiabo faz angu, do legume faz salada
Vá contar para a Cidinha
Uma história que ela não esperava
Tem maxixe na salada

Música feita pelo grupo Curiango em homena-
gem às ações do grupo Terra e Sociedade do 
IGC-UFMG.
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iNtrOdução às atividadEs Práticas sObrE 
saberES, cultura, histórias E identidade  
dE MoçA SaNta
Diversos saberes e práticas culturais são manifestados e próprios do Vale do 
Jequitinhonha. A expressão destas práticas e saberes deriva da experiência 
de homens e mulheres no espaço e no tempo que, por sua vez, faz o (so)
breviver destas pessoas no lugar, demandando ainda ritmos e complexas 
interações entre elas e as comunidades e as sociedades que as englobam.

Esse sobreviver liga-se à organização do espaço geográfico do Vale do 
Jequitinhonha, o qual é composto por cenários físicos que se alternam 
em tempos de seca e tempos de água. São esses os tempos do viver no 
Vale do Jequitinhonha e são essas características que têm organizado esse 
território há quase um século.

Nesse território a população retratada vive nos vales e grotas da área rural 
do município de Chapada do Norte. Assim, a comunidade quilombola de 
Moça Santa e o seu espaço geográfico foram expressos por seus moradores 
e por nós, pesquisadores, a partir da nossa vivência e pesquisa ao longo 
de anos em trabalhos que envolveram pesquisa e extensão. Na extensão, 
contexto das oficinas que culminaram neste livro, objetivamos criar e 
utilizar metodologias compatíveis com a realidade destas pessoas a fim de 
captar e sistematizar o próprio espaço rico e diverso, concreto e abstrato. 

De tal experiência coletiva o resultado consistiu em mapearmos e regis-
trarmos, no ritmo da comunidade dos marcos socioespaciais, aquilo que 
compõe os elementos da identidade local: rural, negra e quilombola. Em 
outras escalas identificamos redes de interações contínuas entre os próprios 
membros definidas pela sazonalidade do trabalho. Redes fortes, definidas 



14 15

pela dependência não apenas econômica, mas afetiva 
entre os que vão e os que permanecem e, por fim, de 
todos para com o lugar. Neste sentido, identificamos 
coletivamente que o espaço denuncia a presença dos 
migrantes, mesmo na ausência de quase 80% de seus 
moradores migrantes durante o tempo da seca, traços 
indissociáveis de uma vida camponesa apegada aos 
vizinhos e à comunidade. Estas presenças estão mar-
cadas nas construções modernas, no investimento nas 
propriedades, na persistência da agricultura e criação 
de animais e nas memórias e lembranças dos que irão 
voltar ao seu lugar e dos que não voltam.

Por outro lado, as dificuldades colocadas em cena, 
como a falta d’água e de trabalho, permitem todas as 
demais ausências concretizadas no trabalho duro e 
também prazeroso (há satisfação no trabalho sob a 
sombra das saias dos cafezais) em São Paulo e outros 
centros urbanos, e, sobretudo, na saudade dos que vão 
e, dentre estes, dos que não voltam.

A tradição aqui representada é resgatada em função 
do contexto das políticas da identidade, mas nem por 
isso está desarticulada da realidade que exalta o es-
pírito comunitário, os costumes do lugar, as danças 
e as rotinas de trabalho. Mais do que uma estratégia 
política, é um mecanismo que estreita os laços e dá 
sentido às vidas destas pessoas.

ProPOstA de Atividades Para entendimento 
dos Saberes, cultura, histórias E idEntidadE 
AcercA da coMuNidade

1. desenho dA Música
Antes de tocar as músicas selecionadas 
uma integrante do grupo Curiango (gru-
po de dança tradicional da comunidade) 
explicou para as crianças o significado 
de uma música para facilitar a imagina-
ção das crianças no processo de registro 
de suas impressões. Então, foi pedido às 
crianças que desenhassem a letra de duas 
músicas do grupo Curiango. A seguir, 
foi feita uma roda de conversa sobre as 
músicas desenhadas.

Público: 30 crianças da comunidade.

Músicas seleciOnadAS
História do Curiango: O Curiango, se-
gundo a comunidade, “herdado do pássa-
ro do mato”, é um pássaro de médio por-
te, preto, que sai principalmente à noite 
ou ao anoitecer e, se encontra alguém 
andando por um caminho, vai abrindo 
esse caminho, passando na frente. Ele é 
típico das regiões do cerrado.

durante o Processo de criação PelAs criAnçAs alguMas 
músicas fOraM lembradas Por eles

Curiango

Oh lê lê Curiango... Oh lá lá Curiango.../ 
Sai da frente Curiango... Deixa eu passar 
Curiango... / Que que ocê tem Curiango.../ 
Cê ta encarangado Curiango... / Toma re-
médio Curiango... Pra ocê sará Curiango.../ 
Oh lê lê Curiango... Oh lá lá Curiango...

O Bambu

Bambu quero vê quebrar oi bambu ocê 
quebre já / Ocê quebra devagarim bam-
bu pra não machucar. / Alecrim na beira 
d’água de certo ta derretendo / Um beijim 
da sua boca dá vida quem ta morrendo/ 
Eu lá ia pra São Paulo do camim voltei pra 
trás / Alembrei de pai e mãe no São Paulo 
eu não vou mais. /A folha da bananeira 
não se bana sem o vento / Toda moça 
sussegada não se perde um casamento.

Outras músicas tradicioNAiS quilombolas

Marinheiro na beira da praia

Ô marinheiro na beira de praia como é 
que... (nome de alguém presente) lava 
saia? É assim, é assim, é assim, é assim 
que... lava saia.

O caboclo

Vou cantar o meu caboclo foi a menina que mandou, oi 
gaio de rosa ramalhete de flor, sentado lá dentro aqui 
hoje você não namora, vai buscar sua mulher, moreno, 
que você deixou lá fora.

Margarida

Margarida se eu bem soubesse que ocê era uma tecedeira 
eu mandava vim da Bahia um pente e uma lançadeira.

Titiu

Titiu, papai não quer que eu namore, outra vez tiu, pois 
agora que vou namorar.

Chiata

Chiachia ô Chiata o dandão ta xingando ta o neguinho 
não casou com a mulata o dandão ta chiando ta. 

Material utilizado

• Aparelho de Som que toca CDs
• CD com gravação de músicas do grupo selecionadas 

pela professora 
• Papel branco A4 – 100 folhas
• Lápis de cor – o suficiente para 30 crianças 

desenharem.

Comentários: A oficina realizou-se com sucesso e 
obtivemos bons resultados com desenhos que demons-
traram aspectos ligados à identidade negra, à migração, 
a questões relacionadas ao trabalho na agricultura e a 
organização da comunidade de forma geral.
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2. construção da “ÁrvOre geneAlógica” da comunidade  
pelas crianças

Público: 30 crianças da comunidade e dois habitantes 
mais velhos.

Duração: 2 dias

Pela equipe do projeto: Visita às casas de duas pessoas 
idosas para a realização da entrevista oral.

Pelas crianças: As crianças entrevistaram seus pais 
e parentes para saber sua origem: avós paternos e 
maternos.

descrição da oficina – ÀrvOre GeneAlógica

1. Explicação às crianças sobre o que é e como se dá a 
construção da árvore genealógica (1º Dia)

2. As crianças entrevistam os pais e anotam informações

3. Montagem de grupos de aproximadamente 6 crian-
ças (2º dia)

4. Sintetização das informações articulando os graus 
de parentesco em uma outra ficha

5. Organização das informações na árvore, juntando 
todas as informações levantadas pelas crianças

6. Na conclusão da árvore, faça uma roda de conversa 
com as crianças expondo suas impressões

7. Complemente a árvore genealógica com relatos de 
história oral dos mais velhos da comunidade.

Objetivo
Entender o grau de parentesco comunitário

Material utilizado

• Cartolina – 40 folhas
• Papel Kraft – 40 folhas
• Canetinha hidrocor preta – 45 
• Canetinha colorida
• Fita dupla face – 2 rolos

Comentários: A oficina realizou-se com 
sucesso. Nesta etapa podemos verificar 
a reduzida quantidade de familias exis-
tentes na comunidade e o alto grau de 
parentesco entre eles. 

3. descrição da oficina –  
calendáriO agrícola E Social dA comunidadE

• Faça o calendário agrícola, incluindo 
também todas as atividades (festas, via-
gens a São Paulo, apresentações do grupo 
Curiango...) desenvolvidas na comunida-
de a fim de entender as práticas sociais 
que configuram a comunidade.

Objetivo: Mostrar os ciclos e dinâmicas 
de algumas ações cotidianas da comu-
nidade. Exemplo: época de semeadura e 
de colheita de um determinado cultivo; 
época de caça, pesca ou coleta de deter-

minado alimento; período de reprodução 
ou floração de uma determinada espécie; 
momentos de elaboração e venda de ar-
tesanato, festas, rituais, etc.

Explique a atividade; escolha o local e 
materiais de acordo com o lugar da ati-
vidade (sugere-se o chão de terra), deixe 
o grupo à vontade para escolher a época 
de início das atividades (nem sempre é 
interessante começar por janeiro). 

Peça para alguém riscar no chão o pe-
ríodo de tempo a ser analisado (isso é 
definido pelo grupo).

O eixo do tempo é horizontal (escrito no 
chão) e o eixo vertical terá elementos de 
interesse da atividade.

Se possível, escolha uma escala de quan-
tidade, usando pedras, sementes, galhos, 
etc. Um significará menor quantidade, 
três quantidade média e seis, maior quan-
tidade. Por exemplo, se for falar de chuva, 
pergunte quando chove mais e menos e 
preencha o quadro no chão.

Explore cada item e acrescente na tabela 
informações, acerca de quando, como e 
onde, para quê, por quê, etc. Deixe sem-
pre o grupo acrescer ou retirar questões 
das linhas.

Você não precisa começar por janeiro; pode escolher 
a época de início das atividades.

O professor deve registrar no papel um esboço para 
futuras consultas ou tirar fotos da evolução e fina-
lização do calendário. Mas a comunidade está livre 
para registrar no chão.

Material utilizado

• canetinha preta bico médio, papel kraft
• pedras, galhos, sementes, areia, brita, etc.
• máquina fotográfica
• caderno de anotação
• lápis e ou caneta

Comentários: O objetivo foi o de entender a dinâmica 
comunitária ao longo do ano e assim nos auxiliar na 
construção da cartilha e das ações que são empreendi-
das com visitas, etc. Esta atividade também contribui 
para uma aproximação entre a comunidade e as profes-
soras – que não conheciam até então a comunidade e 
seus moradores. Por meio desta atividade compreen-
demos melhor os moradores e sua rotina ao longo do 
ano e eles também se reconheceram e reconheceram 
as atividades no tempo e no espaço.
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1. revelaNdo saberes, cultura, histórias E identidadE 
da coMunidAde quilombola dE MoçA SaNta/chAPada  
do norte – Vale do JequitinhOnhA
Valéria Roque Ascenção, Sandra Maria Lucas Pinto Silva, Gisele Oliveira Mine,  
Maria Aparecida dos Santos Tubaldini

Há um território chamado Moça Santa localizado no município de Chapada 
do Norte no Vale do Jequitinhonha...

Moça Santa é um território 
Nessa prosa, preste atenção!
Têm Galdino, Gamelas e Paiol. 
Moça Santa é o centro dessa organização 
Por que cresceu mais depressa
E inspirou a devoção

Território é espaço de poder definido pelo dinheiro, pela cultura, pelo 
saber de um ou mais grupos de pessoas. 

O território de Moça Santa é formado por 149 famílias distribuídas em 
cinco povoados. 

São 60 famílias vivendo na comunidade de Moça Santa; 20 famílias no 
Córrego do Paiol; 33 famílias no Córrego Galdino; 12 famílias no Córrego 
das Gamelas e 19 famílias em Córrego Caeté. 

Essas cinco comunidades formam a associação comunitária União 
Quilombola de Moça Santa. 
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A sede dessa associação comunitária fica no povoado de Moça Santa. Dessas terras já se tirou muito ouro
Foi assim que o povo, aos poucos, veio para cá
Era uma corrida: garimpeiros garimpando
Até essa riqueza fácil se esgotar
Quem teve sorte, quem chegou primeiro
Conseguiu com o ouro se enricar

Mas sem ouro pra trocar pelo sustento
Foi preciso na lavoura trabalhar
Os mais ricos formaram grandes fazendas
Pobre, teve uma terrinha pra plantar
Tempos difíceis, até de desesperança
Mas sertanejo é um bravo, sabe lutar

E os que vieram deixando o cativeiro
Com as sementes da liberdade pra plantar
Em pouca terra, pouca chuva e sem recursos
Vinga o que o espírito pretende semear:
Vida digna, respeitável para os descendentes
Gente livre e altiva pra se orgulhar
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No território da União Quilombola de Moça 
Santa, a população ocupa áreas ao longo do 
córrego dos Macacos, Galdino,Três Barras e 
Gamelas. 

Essa forma de ocupação territorial auxilia as 
famílias no melhor aproveitamento da pouca 
umidade que estas áreas oferecem, principal-
mente para o cultivo de produtos agrícolas, 
como abóbora, quiabo e feijão andu. 

A falta de água dificulta o trabalho com a terra. 

Era final do século 19 
Quando a escravidão acabou
De negros constituiu-se esse lugar
E o povoado se formou 
Que desde a sua origem, vale lembrar
E uma comunidaade se iniciou

Manoel Luiz da Rocha, avô da D. Mariana
Foi pioneiro: chegou, plantou, se apossou
Formou uma família e deu origem ao lugar
Doou terras a quem trabalhava e povoou
Essa parte do sertão mineiro
Que o bom Deus abençoou

Daí tudo se adensou
Famílias e comunidades
De poucos sobrenomes
Formando uma grande unidade
A união do povo
A Moça Santa abençoou
E tudo se encaminhou
Estrada, escola, associação
Quadra de esportes 
E uma grande satisfação
De ver o direito chegando ao cidadão
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Memórias E lembrAnçAs deste lugAr...
Muitos ainda não sabe, mas uns pouco sabe (...) as pessoas veio 
cresceno, ficano mais véio, eles já falava em escravidão, pessoa 
que era... que era... descendente de escravo, porque nóis somos 
descendentes de escravo... a “moça santa”, meu avô.. era irmão 
dela... meu avô era filho da Pretinha e a Pretinha era filha da 
Luzia e a Luzia já era escrava, então tamo descendente... meu 
bisavô, que era pai da “moça santa”, pai do meu avô, ele veio 
de um lugar que eu nem sei explicar daonde ele veio, ele veio 
fugido de algum canto... (Sr. Dito)

O primeiro morador da comunidade de Moça Santa 
foi o Sr. Manoel Luiz da Rocha. Ele realizou várias 
doações de terras no local, sendo a mais importante 
delas a doação feita ao Sr. João da Costa Pires, oriun-
do da comunidade da Taboa (comunidade vizinha 
de Moça Santa), juntamente com D. Benedita Rocha 
Baldaia, popularmente chamada, na época, de “pre-
tinha”, sua esposa. 

Este casal recebeu doações de terra para que pudesse 
se estabelecer e trabalhar no local onde hoje se en-
contra o núcleo da comunidade de Moça Santa. Da 
união entre o Sr. João da Costa Pires e D. Benedita 
Rocha Baldaia, nasceram Francisca, Maria, Rita Rocha 
Baldaia, Pedro, José, Benedito, Sebastião da Costa 
Pires e outros. Rita Rocha Baldaia mais tarde ficou 
conhecida como a Moça Santa.

as imagens revElam...

As crianças entrevistaram seus pais e parentes para saber sua origem: avós paternos e maternos; 

No outro dia, na escola, reuniram as informações conseguidas e construíram uma grande “Árvore 
das Famílias de Moça Santa”.

Essa “árvore” mostrou o forte parentesco que existe entre os moradores desse território.
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Ainda hoje predominam no território de Moça Santa parentes dos primeiros moradores no núcleo 
do povoado, onde originalmente o Sr. João Costa Pires e sua esposa Rita Rocha Baldaia (pretinha) 
se estabeleceram. 

Através da oficina “árvore genealógica”, observou-se a predominância das famílias Costa Pires, Rocha, 
Soares, Dias Pereira, Barbosa e família Gomes. Os casamentos acontecem entre elas, contando com 
outros poucos sobrenomes, o que faz com que a população da comunidade mantenha forte grau 
de parentesco. 

Aqui a vida É dura 
de sol a sol, nuMa grande labuta
teM plantAÇÃo, seca e MigraÇÃO 

A migração é para manter o pão
Através do corte da cana e da cata do grão
Do Jequitinhonha rumo São Paulo
a grande multidão

Na seca a terra é dura para plantar
A aroeira reina no lugar
Os animais quase sem água
Ficam para beber
Numa paisagem alaranjada de se ver
A plantação não firma no chão
E a saudade dos parentes no coração
Que nessa condição
Vão para a migração
Para dar sustento para nossa 
saudosa população
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Há cerca de 30 anos iniciou-se o processo de migração 
de trabalhadores rurais do Vale do Jequitinhonha 
para o sudeste do país, principalmente para o estado 
de São Paulo e sul de Minas Gerais. Esta migração 
é chamada de sazonal, pois ocorre somente durante 
alguns meses do ano. 

A migração sazonal tem representado a principal 
alternativa de trabalho para grande parte da popu-
lação de Moça Santa. 

Essa população tem seu sustento a partir da combi-
nação da atividade do corte de cana em São Paulo, 
da cata de café no sul de Minas Gerais (durante os 
meses de março a novembro) e com o plantio anual 
das culturas agrícolas no território de Moça Santa, 
durante os meses de novembro a março. 

o bambu

Bambu quero vê quebrar o bambu ocê quebrou já
Ocê quebra devagarim bambu pra não machucar
Alecrim na beira d’ água de certo tá deretendo 
Um beijim da sua boca da vida a quem tá morrendo
Eu lá ia pra São Paulo do camim voltei pra trás
Alembrei de pai e mãe no São Paulo eu não vou mais
A folha da bananeira não se bana sem o vento
Toda moça sussegada não se perde em um casamento
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Para conviver com a seca 
já dizia o finado Sr. Dito
É preciso de inteligência 
e muita união.
Economizar água, fazer barragem, cuidar da natureza. 
Ser amigos uns dos outros e compensar a dor da migração

As famílias se ajudam
Cuidam dos filhos que ficam, das casas, das terras, mantendo a união 
e alegria do grupo

Na plantação tem grande união
no dia trocado, não tem dinheiro não!
A amizade é a base dessa relação
e os frutos são a abóbora, o milho e o feijão e mais união

Para compreender o território de Moça Santa é preciso dedicação
Para os que vem de fora é uma grande confusão:
De março a novembro é só sertão
Mas de dezembro a janeiro é tanta água 
que parece um marzão

Com o tempo formou-se a associação
Juntando todo o povo numa grande reunião
Depois de tanto tempo
o reconhecimento e a valorização
Resgatando nossas raízes do tempo da escravidão.
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Da associação vieram grandes realizações.
Cisterna, galpão, barragem e
Alimentação.
Conhecimento dos direitos, aprendizado político e participação.
É o povo se articulando no sertão
Em prol de melhores condições
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Memórias E lembrAnçAs deste lugAr...  
AntES e dePoiS da AssociaÇÃo
Conseguimos o centro comunitário que é esse barracão aqui né, nos con-
seguimos 59 caixas dessa de água de chuva do projeto do governo federal, 
e nós tamos buscando mais ainda, tem a cesta básica também, esses 
cursos que tão tendo aqui, tudo isso ta alertando o pessoal , agora o que 
nós tamos mais precisado é água né, correr atrás pra conseguir capturar 
mais água porque a água ta muito pouca. (Sr. Roberto)

A comunidade aprendeu a se reunir, recebe oficinas, visitantes, reconhe-
cimento e valorização (...) Se a família não puder resolver, levam para a 
assembleia na associação. (quilombola de Moça Santa, 23 anos)

Tudo na comunidade antes da associação tinha que recorrer ao prefeito 
ou ao vereador em Chapada, agora agente tem outras opções... Mudou 
muita coisa. A gente fica mais experiente, por dentro de alguma coisa. 
(quilombola de Moça Santa, 53 anos)

Mudou a união do povo. A gente vai atrás das coisas agora.

O pessoal ficou mais unido, sabe dos direitos. Conseguiu barraginha, 
caixa d’água, caixa de abelha, sementes, trator para arar a terra e outras 
coisas. Aprendi também a burocracia para prestar contas, sobre os direi-
tos, preconceitos... 
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Mudou para melhor, ficou mais fácil de tá comunicando 
agora. A gente reúne, conversa e faz.

Importante porque desenvolve o local; antes o povo não 
sabia de nada, agora sabe, tem associação e resolve... 

A comunidade ficou mais unida, agora consegue as coisas e 
conversa da necessidade de todos. A associação quilombola 
facilita na conquista de coisas e tem melhorado a vida da 
gente.

Depois da associação, os pedidos foram mais aceitos, teve 
melhoria na escola, conhecemos gente nova, conseguimos 
cesta básica e caixas d’água. 

Associação é importante porque ela representa a comuni-
dade, a associação dá mais entendimento sobre as coisas, 
a gente fica alertado das coisas.

A associação é a gente querendo aprender mais coisa; e ela 
ajuda nisso ...!
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e a fé se esPalhou...

De Bom Jesus à Moça Santa
Batizou-se o povoado de 
Moça Santa
Da bica que nasceu no fundo do quintal da Moça que 
benzeu a água, deu de beber 

Memórias E lembrAnçAs deste lugAr... 
O pessoal adoecia e o acesso a tratamento era lá, ia lá e chegava lá 
ela fazia oração né e ela dava água pra tomar, ela benzia a água, 
fazia oração na pessoa, benzia a pessoa e dava água pra ela tomar 
e muitas pessoas curavam das doenças né. A fama dela se espalhou, 
e naquele tempo agente não tinha acesso a médico a tratamento 
então o acesso a tratamento, aquelas doenças, assim, mais difícil 
de curar era mais com ela e o pessoal ia até lá a pé em Chapada 
do Norte. Então naquele tempo lá não tinha acesso de viagem, não 
tinha carro, então o pessoal ia a cavalo, gastava três dias pra ir, 
era trilha de andar a cavalo e tinha uns que ia a pé. Era três dias 
a cavalo até a casa da Moça Santa, porque agente ia devagar a pé 
e a cavalo, era uma média de 180 a 200km. Eu tenho lembrança 
que a fama dela era do ano de 1945 a 1949, mas antes ela já trata-
va, eu com meu problema , eu não tenho muita lembrança, mas 
quando eu era pequeno eu tinha um problema de voz não falava 
direito, e foram lá buscar água pra eu tomar e dizem que eu tomei 
e fiquei bom e voltei ao normal. Ela rezou na água e mandou pra 
eu beber. E as pessoas de doenças graves ela chegava e punha a 
mão na pessoa e rezava e aí eles falavam que ela fazia oração ,ela 
era muito religiosa. E ela não cobrava nada também (..) muitas 
comunidades muita gente sabia dela, era gente de tudo que é lado, 
eles faziam romaria, mas assim, romaria de gente doente pra pedir 
que ela rezasse pelos doentes e aqueles que não tinham condição 
de ir ela rezava mesmo assim. (antigo morador da Comunidade 
de Cantagalo, município de Itacambira, de 70 anos, que se diz 
curado pela Moça Santa – Entrevistado em novembro de 2011).
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o curiango

De nossos ancestrais carregamos o Curiango, que somente aqui se sabe dançar.
O curiango é comum em Moça Santa.

Curiango

Oh lê lê Curiango...
Oh lá lá Curiango...
Sai da frente Curiango...
Deixa eu passar Curiango...
Que que ocê tem Curiango...
Cê tá encarangado Curiango...
Toma remédio Curiango...
Pra ocê sara Curiango...

De acordo com Maria Joana – líder da comunidade – O “Curiango” já existia 
e era praticado pelos mais velhos do território de Moça Santa. Recentemente 
o Curiango foi resgatado pela Associação União Comunitária Quilombola de 
Moça Santa que tem buscado resgatar e valorizar a cultura negra deste território. 

Desde 2006, a associação vem buscando junto aos mais velhos resgatar tais 
práticas culturais, denominando-os de “Grupo Curiango”. 

No Curiango destacam-se as “brincadeiras” e as danças “o nove”, “a catira”, “o 
recortado”, “o caboclo”, o “curiango”, entre outras. 

O grupo Curiango participa de todas as festividades realizadas pela comunidade. 
O grupo também se apresenta em festividades realizadas em outros povoados.

A dança do Curiango é dançada por meninas e mulheres da comunidade.
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a Alegria de PertEncer a esse territóriO

Nesse território, vou te dizer
são tantas Marias casadas, “viúvas de marido vivo”...
cuidam dos filhos, cultivam a terra
são fortes e resistentes como arvores do sertão.
pessoas dignas e de grande coração

Terras, lutas, culturas.
Negro... Negro sim! 
Orgulho, há! Não tem do que se envergonhar
Somos o povo que ajudou a construir o Brasil 
Avançado do jeito que está.

A vida em Moça Santa de divide em migração, trabalho na roça e a alegria de 
comemorar as coisas boas! A vida em Moça Santa é marcada pela fé, pelo tra-
balho e pela solidariedade entre as pessoas. A cultura de Moça Santa valoriza o 
coletivo. Moça Santa é lugar de onde se sai, mas para onde sempre se quer voltar.
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para coNHecer um poucO Mais
Este material está coerente com a Lei 10 639 que obriga o ensino de História da África e Cultura 
afro-brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio oficias e particulares.

Por que A lei?

A Lei 10 639 objetiva acabar com os preconceitos raciais e promover uma identidade negra positiva 
objetivando ainda a inclusão e a construção de uma sociedade mais justa com igualdade de opor-
tunidades e sem preconceitos raciais. 

A lei reconhece que é preciso recolocar o negro em seu novo papel social na história da construção 
social brasileira. Não como descendentes de escravos, passivos e submissos, mas como uma po-
pulação que lutou e ainda luta e resiste bravamente contra todas as formas de opressão e exclusão 
social e racial. 

O negro, juntamente às populações quilombolas, estão organizadas e lutam bravamente contra todas 
as formas de opressão e racismo que se expressa tanto no nível do desrespeito cotidiano contra o 
negro, como no nível da falta de políticas públicas voltadas para suas necessidades.

As populações quilombolas reivindicam o reconhecimento e o respeito de seus saberes, modo de 
vida, território e tradições, bem como direitos sociais básicos historicamente negados. 

O presente trabalho dá visibilidade a uma dessas comunidades remanescentes de quilombolas no 
Brasil – “A Moça Santa” – e objetiva promover a valorização da identidade negra, sobretudo das 
crianças deste território. 

lei no 10.639, de 9 de jaNEiro de 2003.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:

 Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos 
seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B:

 Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e par-
ticulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.

 § 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o es-
tudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 
povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.

 § 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de 
Literatura e História Brasileiras.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque
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iNtrOdução às atividadEs Práticas dO aMbieNte: 
percePção do Meio viVido PelA criAnçAs de MoçA SaNta

O estudo do ambiente ou o conhecimento sobre ele é imprescindível para 
que o pesquisador entenda a realidade dos que ali vivem e dele sobrevivem. 
Dessa forma, quando se caminha no ambiente com as crianças da comuni-
dade grandes questões são postas pelas crianças referentes a crenças, histó-
rias, cultura e modo de viver. Além da interação pesquisador-comunidade, 
há também a conversa sobre animais, flora e fauna, poluição e presença 
e ausência de água. Fatores muito importantes para os moradores dessa 
comunidade quilombola. Ao longo dessa caminhada transversal pode-se 
conhecer, avaliar e planejar ideias, vislumbrar problemas, oportunidades 
e obstáculos locais ao desenvolvimento rural sustentável. É a partir dela 
que se vive um pouco e se conhece a realidade em questão: comunidade 
quilombola de Moça Santa na visão das crianças.

ProPOstA de Atividade para EnteNdiMeNto do  
Ambiente eM GeografiA
Oficina de apresentação pela comunidade do seu ambiente e cultura vividos 
utilizando-se também da técnica da caminhada transversal e da oficina de 
fotografias pelas crianças e da condução das discussões conceituais sobre 
os temas pelos professores.

assunto a ser tratadO
Meio ambiente, lixo, bens simbólicos, culturais e geossímbolos.
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Objetivo da prOPosta
Apresentar a comunidade de Moça Santa pela maquete 
3D e a partir dela conduzir oficinas sobre os temas 
propostos, visando obter das crianças o entendimento 
sobre seu meio e sua cultura e aguçar a percepção 
sobre seu espaço de vivência.

ProcediMentos
• Escolher o público alvo (crianças das escolas) por 

faixa etária e definir o número de crianças para as 
oficinas;

• Levar uma maquete da comunidade e símbolos im-
portantes para serem colocados nela pelas crianças, 
como casas, árvores de destaque, nomes de rios, 
córregos, etc.

• Iniciar a conversa sobre o espaço e seu meio;

• Após essa etapa questione a ocupação das casas, os 
motivos das concentrações em tais locais, a impor-
tância dos rios, das plantações, etc.;

• Pergunte para as crianças se há algum problema-si-
tuação nesse território? Converse sobre isso com eles;

• Proponha questões como: Onde é melhor plantar e 
por quê? Quando e por que o rio fica seco?

• Ao final sugerimos que as crianças escrevam uma 
carta com reinvindicações sobre o território, ques-
tões a serem melhoradas na área rural para o bem 
de todos; envie a carta à uma entidade pública como 

a prefeitura e protocole o envio, dê re-
torno às crianças sobre o envio;

Oficina de fotOgrAfia juntaMente cOm a  
caMiNHada transversal

• Ensine as crianças como usar a máquina 
fotográfica; (No caso dessa oficina foi 
usado o leito do córrego seco para a 
caminhada e, portanto, em cada parada 
foram feitos questionamentos para as 
crianças sobre questões relacionadas ao 
rio (seca-chuva) e ao que a comunidade 
faz em cada um desses períodos. 

• Explique e questione os motivos da 
presença dos animais e da flora do lo-
cal. Locais de topofobia também serão 
apresentados pelas crianças aos pro-
fessores e um diálogo sobre isso deve 
ser direcionando para o entendimento 
desses signos e história locais; 

• Trabalhe o tema do lixo nas conversas 
e paradas;

• Ao final da caminhada entregue as má-
quinas para que as crianças fotografem 
o seu meio durante o final do primeiro 
dia e parte do dia seguinte. Explique a 

cada criança o que deve fazer, mas não 
o que deve fotografar (o intuito é saber 
e entender como eles percebem o meio 
ambiente após as explicações e o que é 
mais importante para elas);

• No dia seguinte é importante haver uma 
apresentação pelo professor com uma 
sumarização do dia anterior e também 
da percepção das crianças sobre o seu 
meio, explicando conceitos de espaço 
de vivências, interação do homem com 
o meio, bem como problemas e solu-
ções práticas para melhor utilização 
dos recursos e a sobrevivência com as 
limitações que o meio impõe.

• Ao final, imprima as fotos das crianças 
e exponha-as com barbante e prendedor 
de roupas, como um cordel, em um va-
ral, juntamente com a maquete. Como o 
rio é um geossímbolo importante nesse 
território, ele foi desenhado no chão 
com pedras e areia para uma melhor 
interlocução e discussão do ambiente.

• Fotografe e filme todas as etapas do 
trabalho.

Materiais necesSárioS

Data Show, maquete, cordão, prendedor de roupas 
ou clipes, lápis, caneta, papel, borracha, caneta, cola, 
máquina fotográfica, filmadora.
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2. conhecendO o aMbieNte: PercEPção do Meio viVido 
pelas crianças quilOmbolas dE MoçA SaNta/ 
chAPada do norte – Vale do JequitinhOnhA
Gisele Oliveira Mine, Valéria Roque Ascenção, Lussandra Martins Gianasi

PercEPção do Meio Ambiente PElas criaNças quilOmbolas  
do territóriO dE MoçA SaNta/chAPada do norte – Vale do JequitinhOnhA

O que é o meio ambiente?

“São árvores.” | “É a floresta Amazônica.” | “Ah não... meio ambiente é o 
rio...” | “É uma coisa para não jogar lixo no rio...” | “São os animais...”

construindo a ideiA de Meio Ambiente Num território quilOmbolA

Moça Santa é quilombo, é território e meio ambiente também! As pessoas 
que vivem ali gostam e conhecem bem tudo o que ali contém... Associação, 
Rio Araçuaí, O preto velho dos trabalhos... O pé de Deus e de Jesus têm! As 
árvores nativas e muito mais... Tudo é possuído e apoderado e o conjunto 
disso tudo é o que chamamos de meio ambiente.

Dicionário

Território: É poder! É o espaço que se conhece e onde se apropria de tudo que 
faz parte de uma vida coletiva. Bens Simbólicos e materiais: São todas as coisas 
para as pessoas que existem no território onde elas vivem: festas; comemorações 
e celebrações religiosas; a Associação; a escola, a igreja, o rio, etc.

Meio ambiente: Fazem parte do meio ambiente: pessoas, animais, plantas, bacté-
rias, plantações, solo, água, casas, festividades, a história dos lugares. O território 
de Moça Santa é meio ambiente
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Calçamento da comunidade 
de Moça Santa Moradia Quilombola Igrejas  

(Evangélica e Católica)
Associação União Quilom-
bola de Moça Santa

Quadra de Esportes  
do território

Moradores (crianças, adul-
tos, homens e mulheres)

Vegetação (árvores variadas, 
por ex. Jatobá)

Animais (Boi, cachorro, 
vaca, cabritos etc..) Plantações Direção das comunidades 

do território

Meio Ambiente no territÓriO quilOMbola de moÇa saNta

BOA VISTA

GAMELAS

GALDINO

PAIOL
CA

ET
É

RIO ARAÇAÍ

CÓRREGO DOS MACACOS
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CACIMBA

CÓRREGO DOS MACACOS 
EM MOÇA SANTA

LUGAR DE BANHAR, LAVAR ROUPA E PESCAR

CACIMBA

CULTIVOS AGRÍCOLAS

LUGAR MAU ASSOMBRADO

TATU DO MATO

PÉ DE JESUS

PÉ DE DEUS

JATOBÁ

CULTIVOS AGRÍCOLAS

CURANDEIRO

ÁRVORE NATIVA - 
FRUTO:MADUIM TATU

RIO ARAÇAÍ

locAliZandO bens siMbÓlicoS e MatEriais no Meio Ambiente

A trilha ecológica teve como objetivo a análise de um ponto importante do território quilombola: O 
leito seco do Córrego dos Macacos. Esta atividade buscou, através do olhar das crianças, identificar 
marcos presentes nos espaços - religiosidade, crenças, sabedorias, plantas, acontecimentos - e im-
portantes para a vida coletiva. Objetivou também identificar como a comunidade usa seus recursos 
naturais. Durante a trilha, trabalhou-se com as crianças a ideia de que somos partes determinantes 
para a qualidade do meio ambiente.

córrego dOs Macacos no POvoado
As crianças demarcaram a localização do início 
do córrego dos macacos no povoado de Moça 
Santa. Neste ponto eles perceberam que este 
local é inadequadamente utilizado pelos mo-
radores para o despejo de lixos.

caciMba
A cacimba foi notada e registrada pelas crianças 
como um importante lugar para as pessoas deste 
território. Diante de tempos tão delimitados 
em Moça Santa: tempo das secas – de março 
a outubro – e tempo das águas – novembro a 
fevereiro – a cacimba é um recurso acionado 
para períodos críticos de seca; ela é utilizada 
para o consumo de água dos animais e para 
regar as plantações. 



66 67

um pOço de brincAdeiras
A invenção de brincadeiras faz 
parte deste território! As crianças 
quilombolas brincam nos poços 
d’água ao longo do córrego dos 
macacos, quando é tempo das 
águas. Em um lugar específico, as 
mulheres lavam a roupa enquanto 
as crianças se divertem nas
áreas próximas.

fauna e florA
Ao longo da trilha as crianças notaram a existência de ricas 
fauna e flora. Foi percebido ao longo do trajeto várias espécies 
de animais como pássaros, micos, abelhas e tatu. Este trajeto 
foi marcado por relevantes observações das crianças sobre a 
importância dos animais e plantas para todos. Do jatobá as 
crianças retiraram o fruto e o comeram; as crianças relataram 
ser um medicamento natural muito utilizado pelas pessoas 
da localidade para cura de dor de barriga.
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a diVersidadE
O leito do rio, apesar de ser seco durante grande 
parte do ano, apresenta umidade em relação à 
paisagem do entorno. A mata ciliar é frondosa e 
os frutos variados. Durante o trajeto as crianças 
quilombolas identificaram vários deles.

a caSa do PrEtO vElho
A religiosidade esteve presente na trilha ecológi-
ca. Ela é marcada pela casa do preto velho que, 
de acordo com as crianças: “O preto velho faz 
trabalhos para reatar relações difíceis e brigas 
em gerais”. Essa prática muito nos lembra das 
religiões de matriz africana e, como qualquer 
outra religião, deve ser respeitada por todos.

pé dE deus e pé dE Jesus
Outro marco espacial citado pelas crianças qui-
lombolas que remete a religiosidadeé a inscri-
ção de figuras de pés que parecem esculpidas 
na rocha denominados e reconhecidos pelos 
moradores como Pé de Deus e Pé de Jesus.
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MoMentos de diStração, briNcadeiraS e cOnviVência
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A oficina de fotografia teve por objetivo o registro 
fotográfico pelas crianças de elementos importantes 
relacionados ao seu meio ambiente e território. Esta 
prática buscou o reconhecimento e a compreensão 
de “GEOSSIMBOLOS” – bens coletivos - ainda não 
conhecidos e sistematizados. Além disso, esta ativida-
de trouxe para o concreto e adensou a ideia de meio 
ambiente contidas pelas crianças. Quebrar noções 
estáticas e externas de meio ambiente é trazer esse 
conceito para o espaço vivido! Esse foi o principal 
objetivo de todas as atividades.

O HoMem e a natureza: cuidar para usAr, usAr Para viver

No território de Moça Santa a água é fundamental!
É para lavar roupa,
Dar de beber aos animais,
Molhar as plantas e muito mais!

“Sem água nos não somos nada.” 

Maria Joana
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Meio ambiente...

E um novo conceito de meio ambiente está se formando... Considera o vivido, o prático... O MEU 
lugar... Enfim, os alunos perceberam que meio ambiente é o resultado da interação entre o homem 
e a natureza em qualquer lugar do mundo. No território quilombola de Moça Santa, em qualquer 
quilombo, cidade ou vila rural... Tudo e todos são o meio ambiente, integrado e vivido. A qualidade 
de bom ou ruim desse meio depende da nossa postura diante do ambiente.
Somos meio ambiente e meio ambiente somos nós!

representar para EnteNdEr, entender para agir...

amArraNdo ideiAS, SistematizaNdO, revendO e cOnhEcendo... 

Nesse momento o objetivo era não deixar nada se perder! Depois de tantas atividades era preciso 
pensar, superar a ideia de que meio ambiente é somente a Floresta Amazônica.
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iNtrOdução às atividadEs Práticas dE 
arteSaNAtO solOs E Geografia
Paneleiras do Jequitinhonha: título conferido às mulheres em função da 
tradição iniciada há muito tempo por quem aprendeu, desde muito cedo, 
a lidar com o barro. No começo uma simples brincadeira no terreiro 
acompanhando a mãe na confecção de uma panela... uma bilha.... O que 
era um simples brinquedo foi aos poucos se transformando na arte e no 
ofício da “fazeção” das panelas. 

Conhecimento e sabedoria adquiridos inicialmente pela observação. Da 
escolha do melhor barranco – chamado por elas de barreiro – e de carac-
terísticas específicas como a cor, a textura e a época do ano. As mulheres 
paneleiras bem sabem qual barro é bom e qual não é; qual dá liga e qual 
não presta ao seu fazer, por causa da quantidade de areia e falta de plas-
ticidade quando é molhado para a construção das peças à mão. Isso é o 
saber-fazer aprendido debaixo do sol quente, ao longo do caminho de casa 
até o local de onde podia se retirar o barro, que hoje inclusive tem alguma 
restrição de uso em alguns barreiros. É esse conhecimento adquirido pela 
vivência que essa cartilha pretende ressaltar. E não só ele, mas também 
outro conhecimento, construído e aprendido dentro da universidade, que, 
finalmente, desce do seu berço pretensamente esplêndido, para propor 
um diálogo de saberes: o da academia e o das artesãs. 

Para realizar esta “conversa”, a UFMG através do Laboratório Terra e 
Sociedade do Instituto de Geociências desenvolveu esta cartilha, escrita 
a partir da experiência na oficina oferecida para as mulheres da comu-
nidade de Moça Santa, tendo como “mestre” uma artesã da comunidade 
de Coqueiro Campo, Minas Novas, também no Vale do Jequitinhonha. 
Além de propor a técnica e trabalhar com ela, esta oficina teve como ob-
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jetivo maior contribuir para que a comunidade tenha 
uma fonte alternativa de renda através da produção 
da cerâmica, além de instigar o resgate da tradição do 
barro em Moça Santa, Chapada do Norte.

Este capítulo se constituiu a partir da sistematização 
não só da oficina, mas também de várias visitas às 
comunidades de Moça Santa e Coqueiro Campo pelos 
pesquisadores e pelos sujeitos da área rural partici-
pantes desse projeto. Numa destas visitas, as mulheres 
de Moça Santa puderam ter contato com o artesanato 
produzido por quem não perdeu a tradição e que, hoje, 
tem no trabalho do barro uma de suas principais fontes 
de renda, indo para Coqueiro Campo numa visita de 
troca de experiências e de saberes. Saber-fazer que 
em Moça Santa praticamente já não existe mais em 
sua tradição de produção de panelas de barro. Moça 
Santa hoje depende economicamente do café e da 
cana plantados a centenas de quilômetros dali, com 
a consequente migração que fez definhar esse saber-
fazer. Portanto, o curso e a visita solidária entre artesãs 
de artesanato mais prósperas pretenderam tocar e 
resgatar o conhecimento dos processos da produção 
de cerâmica e a produção de peças em Moça Santa.

Por isso, a oficina e esta cartilha pretendem, através da 
sistematização do conhecimento do processo que vai 
desde a escolha do barro até o oleio das peças, passan-
do pela construção do forno, fornecer inicialmente às 
mulheres de Moça Santa uma possibilidade de renda 
além do trabalho da migração. Esperamos que este 
material possa ajudar aqueles que veem no barro uma 

possibilidade não só de renda, mas tam-
bém de ofício e de ensino-aprendizagem 
dos conceitos e das características dos 
solos do Brasil e suas possibilidades em 
geografia e em outras disciplinas.

SoloS, que Material é eSse que permite a 
prOdução de lindas peçAs de cErâMicas?

Os materiais extraídos para a confecção 
da cerâmica artesanal provêm do solo em 
áreas conhecidas como barreiros. Trata-
se, geralmente, de solos hidromórficos, 
ou seja, solos localizados em áreas bre-
josas, saturados por água em alguma 
parte do ano e com muita acumulação 
de argila. É exatamente essa acumulação 
que torna esses solos mais propensos a 
serem utilizados para a confecção da 
cerâmica, haja vista que a argila possui 
propriedades plásticas, permitindo ser 
moldada quando úmida. No caso espe-
cífico das comunidades de Moça Santa 
(Chapada do Norte) e Coqueiro Campo 
(Minas Novas) no Vale do Jequitinhonha 
(MG), os barreiros utilizados pelas ar-
tesãs localizam-se nas partes baixas da 
paisagem, próximo a rios que na estação 
seca encontram-se completamente sem 
água. Em Moça Santa, especificamente, as 
artesãs utilizam principalmente três bar-

reiros, os quais chamam por nomes pró-
prios como, por exemplo, João Gomes. 
Com exceção do Barreiro Neguinho do 
Quilombo (NQ), os barreiros são assim 
denominados por localizarem-se próxi-
mo à residência de pessoas conhecidas 
na comunidade, o que facilita sua loca-
lização. Na comunidade de Coqueiro 
Campo o principal barreiro é chamado 
de Coqueiro (BC).

Em todos os barreiros podem ser encon-
trados materiais bons (B), ruins (R) e me-
dianos (M) para a confecção da cerâmica. 
Geralmente, eles são classificados como 
ruins quando contêm mais areia do que o 
ideal para o molde da peça, uma vez que 
a areia tende a diminuir a plasticidade do 
material. As artesãs identificam se o ma-
terial é bom ou ruim pela cor e pelo tato, 
ou seja, materiais ásperos, que arranham 
a mão, são ruins e materiais mais escu-
ros, do cinza ao preto, são os melhores. 
Vale acrescentar que todos os materiais 
classificados como bons são muito duros 
quando secos, mas ao serem molhados 
tornam-se bastante plásticos. Os mate-
riais ruins e medianos são menos duros 
quando secos e pouco plásticos quando 
molhados. Utilizando a classificação téc-
nica de solos vigente no Brasil (Sistema 
Brasileiro de Classificação de Solos publi-

Figura 1: Barreiro João Gomes (JG)

Figura 2: Barreiro Neguinho do Quilombo (NQ)
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cado pela Embrapa, 2013), os barreiros JB 
e NQ seriam GLEISSOLOS HÁPLICOS, 
ao passo que os barreiros CD e BC se-
riam CAMBISSOLOS HÁPLICOS. Isso 
revela que os dois primeiros, classificados 
como Gleissolos, ainda se encontram em 
situação hidromórfica, sendo saturados 
por água nos períodos chuvosos. Já os 
demais possuem a saturação e condição 
de hidromorfia apenas na base do perfil, 
estando a superfície livre de saturação 
por água.  Nesses, é necessário cavar mais 
para encontrar o melhor material. 

ProPOstA de Atividade para EnteNdiMeNto  
de soloS eM Geografia
Oficina de moldagem com solos. 

assunto a ser tratadO
Plasticidade do solo e sua capacidade de 
ser utilizado para a confecção de cerâ-
mica, incluindo a fabricação de peças de 
decoração, tijolos, telhas, etc.

Objetivo da prOPosta
Compreender que os solos são materiais 
com diferentes graus de plasticidade, 
considerando sua composição granulo-
métrica, isto é, sua quantidade de areia 
e argila. 

ProcediMentos
Escolha dois perfis de solo em áreas dis-
tintas da paisagem: um na parte alta, que 
apresente cores mais fortes, avermelha-
das, amareladas ou amarronzadas e outro 
em uma área próxima a um brejo, que 
possua a exposição de solos acinzenta-
dos. Faça, em campo, a observação desses 
perfis e demonstre como as cores variam 
por causa da localização dos perfis, ou 
seja, os perfis que estão na parte alta são 
mais avermelhados/amarelados porque 
não existe água saturando o perfil. O 
ferro, que é o elemento químico que dá 
a cor avermelhada/amarelada, está na 
sua forma oxidada.  É como se deixás-
semos uma barra de fero exposta ao ar 
e percebêssemos que com o tempo ela 
enferruja, ou seja, sofre oxidação. No 
perfil do brejo, demonstre que os solos 
são mais acinzentados, por vezes mais 
pretos por causa da maior quantidade 
de matéria orgânica e que, nesse caso, o 
ferro está na forma reduzida (processo 
químico de redução), não dando cor ao 
solo. Em cada um desses perfis deve-se 
coletar amostras com os estudantes e le-
vá-las para a sala de aula. Lá, faça o teste 
da plasticidade para ver qual poderia ser 
utilizado para a cerâmica e qual não po-
deria. O teste consiste em colocar uma 

quantidade de “terra” na mão, pressioná-la com o dedo 
polegar para destorroar, colocar uma quantidade de 
água suficiente para deixar o solo molhado (mas não 
com mais água que solo) e ir pressionando até que 
fique uma massa. Com essa massa tentar fazer um 
“biscoitinho” alongado, no formato de um bastão. 
Se for possível fazer esse “biscoitinho”, o solo já pode 
ser considerado plástico e útil para fazer a cerâmica. 
Se não for possível, ela deve conter mais areia que o 
permitido para ter plasticidade. Depois, tente dobrar 
o biscoito e veja se ele quebra imediatamente ou se 
permite ser dobrado. Se o biscoito é dobrado, então 
o material pode ser considerado muito plástico. Para 
demonstrar o contraste entre as propriedades plásticas 
de materiais argilosos e arenosos, pode-se também 
fazer esse mesmo teste com areia mais pura, a mesma 
utilizada para construção, além dos solos coletados 
nos perfis. Assim, os estudantes perceberão que não é 
possível nem fazer a massa para a confecção do “bis-
coitinho” com a areia, demonstrando que se trata de 
um material não plástico. Ressalta-se nessa proposta 
de exercício, a importância que a cerâmica tem em 
nossa vida, pois ela está presente desde a indústria nos 
grandes fornos que são utilizados para a confecção 
de aço, até nos utensílios mais simples da nossa casa, 
como vasos sanitários, utensílios de cozinha, materiais 
de construção, etc. 

Materiais necesSárioS
Solo coletado em diferentes perfis (incluindo solos 
brejosos), areia de construção, água. 

Figura 3: Barreiro Cumpadre Delino (CD)

Figura 4: Barreiro do Coqueiro (BC)
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legEndaS daS Figuras (descriÇÃO doS perFis)
Figura 1 – Perfil esquemático do Barreiro João Gomes 
(JG), contendo um GLEISSOLO HÁPLICO com sedi-
mentos argilosos e arenosos depositados sobre xisto/
quartzito. O perfil é formado pelos horizontes (cama-
das) Ap, que indica que houve decapitação da parte 
superior, Cg1 e Cg2, que são os horizontes hidromór-
ficos onde é feita a coleta do material para cerâmica, 
Cr3 e R, materiais relacionados à rocha que serve de 
base para a deposição desses sedimentos. Observa-se 
que os materiais classificados como bons pelas artesãs 
(JGB) são mais escuros. A letra “g” no horizonte C 
significa “glei”, termo atribuído para quando o solo 
encontra-se em situação de hidromorfia, isto é, alagado 
uma parte ou todo o ano. 

Figura 2 – Perfil esquemático do Barreiro Nequinho 
do Quilombo (NQ), contendo um GLEISSOLO 
HÁPLICO. O perfil é formado pelos horizontes (ca-
madas) Ap, que indica que houve decapitação da 
parte superior, Cg1, Cg2 e Cg3 que são os horizontes 
hidromórficos onde é feita a coleta do material para 
cerâmica. Observa-se que os materiais classificados 
como bons pelas artesãs (NQB) são mais escuros. A 
letra “g” no horizonte C significa “glei”, termo atribu-
ído para quando o solo encontra-se em situação de 
hidromorfia, isto é, alagado uma parte ou todo o ano. 

Figura 3 – Perfil esquemático do Barreiro Cumpadre 
Delino (CD), contendo um CAMBISSOLO HÁPLICO. 
O perfil possui horizonte A decapitado; um horizonte 
Bi (horizonte B incipiente) que mostra que o solo já 

não fica saturado por água até o topo, e 
um horizonte Cg, onde é feita a coleta 
do material para cerâmica.  A letra “g” 
no horizonte C significa “glei”, termo 
atribuído para quando o solo encontra-
se em situação de hidromorfia, isto é, 
alagado uma parte ou todo o ano. 

Figura 4 – Perfil esquemático do 
Barreiro do Coqueiro (BC), contendo 
um CAMBISSOLO HÁPLICO. O perfil 
é formado pelos horizontes (camadas) 
Ap, que indica que houve decapitação 
da parte superior; um horizonte Bi (ho-
rizonte B incipiente) que mostra que o 
solo já não fica saturado por água até o 
topo, e os horizontes Cg1 e Cg2, onde é 
feita a coleta do material para cerâmica. 
Observa-se que os materiais classifica-
dos como bons pelas artesãs (BCB) são 
mais escuros. A letra “g” no horizonte 
C significa “glei”, termo atribuído para 
quando o solo encontra-se em situação 
de hidromorfia, isto é, alagado uma parte 
ou todo o ano. 
Fonte: EMBRAPA – Centro Nacional de Pesquisa de 
Solos.  Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.  
Rio de Janeiro: EMBRAPA SOLOS, 2013, 353 p.
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3. arteSaNAtO e sOlos:  
diáloGos POssíveis para Estudos geográFicos
Valéria Amorim do Carmo, Fábio Soares de Oliveira, Maria Aparecida dos Santos 
Tubaldini, Lussandra Martins Gianasi

coMo coMeçou o ArtesAnato dE MoçA SantA 

Quando a comunidade de Moça Santa ainda era conhecida como Córrego 
dos Macacos, muitas das mulheres tinham por costume e arte produzir 
vários utensílios de barro. As mulheres faziam panelas, jarros, moringas e 
botijas e, por isso, ficaram conhecidas como “paneleiras”. Além das peças 
que utilizavam no seu dia a dia, faziam outras para ser vendidas nas feiras 
que eram realizadas em localidades próximas, como Boa Vista, Araçuaí, 
Berilo e Chapada do Norte.

Com o passar do tempo, a produção foi diminuindo até praticamente, 
parar. Dona Efigênia, antiga moradora, já falecida, foi uma das últimas 
a parar de fazer as peças de barro, principalmente panelas. Há mais ou 
menos 20 anos, seus ensinamentos foram passados a algumas outras 
mulheres da comunidade. 

Na época de Dona Efigênia, segundo a tradição, o barro era socado logo 
ali, próximo de onde era retirado, na beira do rio, em cima da lapa. Os 
torrões eram reunidos sobre uma pedra e molhados aos poucos com 
água. Estando úmido, o barro era socado com a “mão do pilão” até que a 
massa ficasse toda homogênea. Qualquer caroço, pedra, raiz ou areia era 
retirado e o barro estava pronto para virar panela. 

Naquela época se retirava o barro em dois lugares: na região das Gamelas 
(Moça Santa) e em uma área próxima à casa da artesã Maria Joana. Os dois 
barros eram misturados e as peças tecidas e depois, sem serem “oleiadas”, 
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recebiam a queima no forno, construído artesanalmente. E 
esta é, de maneira bem resumida, a história das paneleiras 
de Moça Santa. 

Em Moça Santa, as mulheres são prendadas, mas a história 
das paneleiras corre o risco de cair no esquecimento e, com 
ela, a arte e a técnica de “tecer” a cerâmica. Para que isso não 
aconteça, a UFMG, através do Laboratório Terra e Sociedade 
do Instituto de Geociências, promoveu esta oficina, para que 
a arte e a técnica da cerâmica possam ser, novamente, uma 
opção de renda para a comunidade. A oficina que foi reali-
zada em três encontros contou com a colaboração da artesã 
de Coqueiro Campo, Deuzani Gomes dos Santos.

priMeirO É preciso O FornO...

Para construir o forno, utilizam-se, basicamente, telhas, tijo-
los e barro. O melhor barro para construir o forno é aquele 
tirado da grota. Barro retirado na chapada não é bom. Ele é 
pouco resistente ao fogo, não tem liga e, quando esquenta, 
esfarinha. Um a um, os tijolos, unidos pelo barro, vão dando 
forma ao forno. Para dar acabamento, as paredes são cobertas 
com o mesmo barro. Para finalizá-lo, acrescenta-se, na parte 
de baixo, “uma boca”, para que não haja dispersão do fogo 
e perda de calor na hora da queima das peças. Na parte de 
cima, faz-se o bojo onde ficarão as peças a serem queimadas.

a Escolha do barrO...

Com o barro podemos fazer peças (panelas, flores, colares, 
moringas, filtros e outras coisas mais) e fazer o oleio. Mas 
nem todo barro serve para peça e para oleio. Há diferentes 

tipos de barro. O importante na escolha do barro é 
observar a sua consistência. 

O barrO para PeÇas...

O barro, como dizem algumas artesãs, “tem que ter 
peso de barro”, com cores que são quase sempre em 
tons escuros: “preto azul”, marrom. Algo importante 
a ser observado no barro em Moça Santa é se ele tem 
areia. 

A areia no barro não deixa a peça lisa quando pronta. 
É como se a peça ficasse áspera e, ao passarmos a mão 
sobre ela, ela solta suas partes aos poucos. Geralmente, 
quando há muita areia no barro, ela se quebra com 
mais facilidade depois de pronta. Em Moça Santa, um 
barro muito utilizado para peças é o conhecido como 
“barro de olaria”. 

Ele recebe este nome porque é encontrado em locais 
de onde antigamente se retirava o barro próprio para 
confecção de telhas e tijolos. Trata-se de um barro mais 
escuro, geralmente mais acinzentado. Próximo a Moça 
Santa, em João Gomes pode ser encontrado um barro 
preto, conhecido como “Neguinho do Quilombo”, e 
outro cinza. Estes tipos de barro ficam próximos um 
do outro, no mesmo barranco. 

Uma dica: Não é bom retirar o barro que será utilizado 
para tecer no período das águas, porque, misturado a 
ele, vem muito cisco, folhas, galhos. Como dizem as 
artesãs, “o barro fica verde”. Quando é recolhido nesta 
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época fica pesado, ele demora a secar e não serve para 
socar. Também não devemos fazer uma peça com o 
barro que foi retirado diretamente do barreiro, porque 
ele há muita pedra misturada nele e ele não absorve 
bem a água, tornando-se ruim de amassar. Ele precisa 
ser socado, passado pela peneira. Um bom teste para 
ver se o barro é bom é molhá-lo um pouco, amassá-lo 
com a mão e observar se ele fica “liguento”, ou seja, se 
gruda nas mãos. Se ficar, é bom. 

EscolHeNdO O barrO para O oleiO...

A primeira coisa que chama a atenção do artesão na 
escolha do barro para fazer oleio são suas cores. Elas 
devem ser diferentes, “bonitas” de acordo com a per-
cepção das artesãs: branco, amarelo e roxo. As cores 
do oleio retirado do barro e de pedras são diversas. 
Pode-se fazer oleio de cascalhos ou pedras nas cores 
roxo e rosa. 

Para saber se um barro vai dar um bom oleio, o me-
lhor a fazer é testá-lo. Cada tipo de barro tem suas 
características próprias e os que são bons para oleio 
nem sempre são bons para tecer uma peça. 

Normalmente, o barro bom para o oleio é macio, sobre-
tudo quando molhado. Por isso, se colhido no período 
das chuvas, o barro, além de ficar mais macio, torna-
se mais curtido e forma a “goma” mais rapidamente. 

Onde encontrar o barro para o oleio?

A busca pelo barro pode ser feita nos barrancos, na 
beira dos córregos. Na Vargem do Pombo, em Moça 
Santa, é possível encontrar o barro para fazer o oleio 
amarelo. Próximo desse barro, ainda na Vargem do 
Pombo, encontramos o material que dá o oleio roxo 
e o vermelho. 

preparaNdO O barrO para tecEr e para “oleiar”...

Começa-se socando o torrão

Para isso, podemos usar um pilão, uma gangorra ou 
até mesmo um saco com um pedaço de pau. O torrão é 
quebrado, socado e depois peneirado até restar apenas 
um pó bem fino, igual a farinha. Usar a peneira neste 
processo é importante para que raízes, folhas, pedras 
sejam retiradas. 

Fazendo a massa e colocando-a para descansar

Depois de socada e peneirada, a terra fina é colocada 
em uma vasilha grande e, aos poucos, vamos acrescen-
tando água, misturando até formar uma massa com 
uma consistência parecida com a de pão. Esta massa 
deve ser guardada em um saco plástico bem fechado 
por algum tempo, que pode variar de alguns dias até 
meses. Isso é feito para que o barro possa “descansar”, 
“curtir”. Esse passo é importante para que o barro fique 
com qualidade. 
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testandO O barrO: PeÇa ou oleiO?

Um teste simples para ver se o barro pode ser usado 
para tecer, é fazer uma “cobrinha” na mão com um 
pouco de barro, segurá-la pelas pontas e dobrá-la ao 
meio. Se ele quebrar, o barro ainda não está no ponto 
bom para tecer. Se isso acontece, volta-se com o barro 
para o saco plástico para deixá-lo “curtindo” por mais 
tempo. O barro bom para tecer é “liguento”. Por isso, 
quanto mais “liguento”, mais difícil de quebrar é a 
“cobrinha”. Mas o fato de o barro ser bom para tecer 
não significa que seja bom também para “oleiar” uma 
peça. Para isso, é preciso fazer um outro teste, que vai 
dizer com mais segurança se o barro que preparamos 
vai ou não dar oleio. Primeiro retiramos o barro que 
ficou em repouso e despejamos em uma vasilha com 
água. Não é preciso colocar muita água. Apenas o 
suficiente para desmanchar o barro. 

Enquanto mexemos o barro com as mãos, devemos 
observar se na superfície formam pequenas ondulações 
como se fosse “uma nata de óleo sobre a água”. 

Se formar esta nata, o barro certamente terá olêio. 
Entretanto, o principal teste é o do descanso. Depois 
de misturado, o barro deve ser deixado na vasilha por 
algum, tempo que pode variar de alguns minutos até 
dois a três dias, para descansar. Quanto mais tempo, 
melhor. Após esse período, deve-se observar se a água 
continua misturada ao barro, colorida por ele. Se a 
goma do barro for toda para o fundo da vasilha e a água 

ficar limpa, transparente na superfície, 
esse barro não dará olêio. 

Além de observar se toda a água fica 
colorida mesmo depois do repouso, é 
preciso estar atento para que a areia fique 
no fundo da vasilha. Com as mãos dentro 
da vasilha sinta se a areia depositou-se 
no fundo. Para isso, deixe o olêio em 
repouso por 3 dias para separar a goma 
da areia. Depois que a areia depositar-se 
no fundo da vasilha, passe o olêio, com 
cuidado, para outra vasilha e, em segui-
da, passe-o numa peneira bem fina para 
separar o cisco.

Ferver o olêio

Depois de coado, ou de retirado o excesso 
de areia, chegou a hora de ferver o olêio 
para que ele adquira consistência de tinta. 

Se não se quer ferver o olêio, basta deixá
-lo ao sol para que a água seque. Depois 
de pronto, o olêio deve ser guardado em 
um recipiente fechado, que pode ser 
uma garrafa de refrigerante, suco ou 
vinho. Mas evite colocá-lo em latas ou 
em qualquer outro recipiente que possa 
enferrujar. A ferrugem estraga, muda a 
cor do olêio.

FaZEndo a PeÇA...

Em Moça Santa, antigamente, as peças eram erguidas 
através de “rudias”. As “rudias” eram pequenas tiras de 
barro que, montadas umas sobre as outras, se trans-
formavam em botijas, moringas, panelas. A técnica 



96 97

usada para fazer as panelas era a seguinte: na massa 
de barro que seria usada para a confecção do fundo da 
panela e da primeira rudia, era misturado um pouco 
de areia lavada. A areia tinha a função de ajudar a 
acelerar a queima e, também, dava mais resistência 
ao fundo da peça, para que ela não estralasse ao ser 
queimada. A areia era usada também para ajudar a 
manter a panela bem quente. Hoje quase não se usa 
mais esta técnica.

Além da técnica das “rudias”, as peças podem ser te-
cidas também com a ajuda de moldes que irão variar, 
dependendo do tipo de peça que será feita. O molde 
pode ser uma peça como um jarro, um prato, etc...

Para modelar

Para modelar podem ser utilizados diferentes mate-
riais, tais como: a taquara, o sabugo de milho, uma 
faca de corte e um pedaço de pano. O pedaço de ta-
quara fino é utilizado para moldar as peças com a 
precisão necessária. O sabugo de milho deve ser fino 
e queimado no fogo para que fique menos áspero e 
possa dar um bom acabamento às peças. O pedaço 
de pano deve ser dobrado, de maneira a ficar firme, e 
molhado para que possa tirar as marcas que o sabugo 
deixará sobre a peça. A faca pode ser utilizada tanto 
para cortar quanto para tirar o excesso de barro das 
peças. Terminada a peça, é hora de assiná-la.

O acabamento das peças pode ser feito com um pe-
daço de borracha ou de couro. Esse material pode ser 

usado para ajudar a esconder a areia das peças, para 
que elas fiquem lisas, com melhor acabamento. Mas 
a peça precisa ainda estar molhada.

Aproveitando os retalhos, as sobras do barro das peças.

Todo o barro que sobra depois de tecer pode ser rea-
proveitado para tecer novas peças. Para isso, colocamos 
os retalhos numa vasilha com um pouco de água.

“oleiandO” as PeÇas...

Algumas cores somente existem com o barro cru, pois 
a cor da peça se altera depois que ela é queimada. Um 
barro preto, por exemplo, normalmente fica branco 
quando queimado, assim como o barro que é amarelo 
fica vermelho. O olêio feito de terra de oca pode ficar 
amarelo ou vermelho cintilante. 

Se quiser usar a cor do barro cru, sem passar pela quei-
ma, deve-se misturar o olêio a uma cola para manter a 
fixação. Se a peça com o olêio não for queimada, com 
o tempo, o olêio descasca. 

Quando for usar o olêio, é bom agitar a garrafa onde 
ele está guardado para misturá-lo novamente, caso o 
barro tenha descido um pouco. Para “oleiar” as peças, 
o dedo pode ser usado como pincel, além da pena de 
galinha e de um palito com algodão na ponta. Um 
pedaço de pano de algodão dobrado e desfiado na 
ponta também pode ser usado como pincel, mas evite 
usar o mesmo pedaço de pano em olêios diferentes 
para não alterar as cores. 
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A pintura é uma técnica individual onde cada pessoa 
cria as formas e objetos de seu interesse; esse é o mo-
mento, portanto, de criar seu próprio desenho.

Antes de decorar as peças, elas devem ser totalmente 
recobertas pelo olêio, tanto por dentro quanto por fora. 
Caso tenha dificuldade de pintar algum ponto da peça 
com o pano, use a pena de galinha. Mas lembre-se de 
que o olêio deve cobrir toda a superfície da peça, sem 
ficar nenhuma parte descoberta. 

Se por acaso esqueceu-se de assinar a peça quando a 
estava modelando, este é o momento propício para 
fazê-lo, pois o olêio forma uma camada fina por cima 
do barro que umedece a peça, facilitando que se es-
creva sobre ela.

queiMANdo a PeÇA...

A escolha da lenha é muito importante; lenhas muito 
fortes, que alcançam grandes temperaturas, podem da-
nificar as peças ao serem queimadas. A artesã Deuzani 
indica que se deve misturar diferentes tipos de lenhas 
para ter um maior controle do fogo. 

Lembre-se de que, antes de ir para o forno, as peças 
precisam descansar, principalmente para que o excesso 
de água seja retirado delas.

Caso as peças sejam colocadas úmidas dentro do for-
no, elas poderão estourar devido à evaporação muito 
rápida da água existente no barro.

Terminada a pintura, as peças são postas 
no forno de modo que fiquem espaçadas 
e sobrepostas.

Este espaçamento é para permitir que 
o calor e o oxigênio passem entre elas e 
a queima aconteça de forma adequada. 
Depois de arrumadas as peças dentro 
da parte superior do forno, é hora de 
fechá-lo. Para isso, podem ser utilizados 
pedaços de telhas de barro ou de amianto, 
deixando um espaço entre elas para que 
a fumaça e as cinzas possam sair.

É no momento da queima que as peças 
podem manchar, seja pela fumaça ou 
pelo olêio. Para evitar isso, é importante 
que, terminada a queima, toda a lenha 
seja retirada. Do contrário, qualquer fu-
maça poderá produzir manchas escuras 
nas peças. Se, por acaso, alguma peça 
ficar manchada por causa da fumaça, 
deve-se queimar novamente a peça para 
que a mancha saia completamente. A 
segunda queima não provoca nenhum 
dano à peça, não causa trincos e nem 
reduz a sua resistência. Além da mancha 
pela fumaça, as peças decoradas podem 
ficar manchadas pelo fogo. Isso acontece 
em fornos que alcançam temperaturas 
muito altas. Mancha de fogo não sai!!! 

O olêio muda de cor de acordo com a 
temperatura do forno. Ou seja, se a tem-
peratura variar muito, as cores podem 
ficar diferentes. É preciso controlar a 
temperatura do forno e tomar cuidado 
para que o fogo não vá diretamente às 
peças. Ao contrário das manchas cau-
sadas por fumaça, as manchas de olêio 
não têm como ser retiradas. Para que 
isso não aconteça, é recomendado que as 
peças, dentro do forno, sejam colocadas 
dentro de outra vasilha que as proteja das 
chamas. Quando as peças são queimadas 
dentro de uma vasilha, a queima é mais 
lenta, mas o risco de perder as peças de-
coradas é menor. Quando todas as peças 

atingirem a cor do olêio queimado, encerramos o pro-
cesso. A queima das peças pode durar de 4 a 8 horas. 
O ponto da queima é atingido no momento em que 
todas as peças adquirem a cor do “olêio” queimado, 
sendo necessário um conhecimento prévio das cores 
do “olêio” pós-queima. Terminada a queima, retire 
a lenha com cuidado para não mexer peças. Deixe 
as peças esfriarem devagar, de um dia para o outro. 
Se uma peça for retirada ainda quente de dentro do 
forno utilizando algum artefato, corre-se o risco, por 
exemplo, de manchá-la, caso seja utilizado um pano, 
ou de riscá-la, se for usada uma pinça.

A principal regra para se trabalhar com o barro é ter 
paciência.
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