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O LCCM-UFSJ vem trabalhando com o grupo de educação indígena da FaE-UFMG, 

junto aos índios Xakriabá, no norte de Minas Gerais, visando incorporar o artesanato 

em cerâmica nas atividades da Casa de Cultura dos Xakriabá. O artesanato foi 

praticamente extinto no processo de aldeamento do povo indígena durante a 

colonização. A indução de um núcleo produtivo de cerâmica artesanal nasce como 

uma proposta inserida no processo de reconstrução de identidade dos Xakriabá. 

Assim, foi feita uma caracterização tecnológica das argilas locais, para se  

estabelecer possibilidades de trabalho. Está sendo construído um pequeno centro 

de cerâmica, com casas de produção de massa e de modelagem. Foi construído, 

utilizando mão de obra e materiais locais, um forno catenário a lenha de 1,7m3, 

apropriado para sinterização das argilas caracterizadas. Finalmente, estão sendo 

realizados workshops visando induzir núcleos produtivos de cerâmica artesanal, com 

boas características técnicas e identidade cultural própria. 

 
Palavras-chave: artesanato, cerâmica indígena, caracterização de argilas, forno 

catenário, etnodesenvolvimento. 

 

INTRODUÇÃO 

 O povo Xakriabá - contextualização do trabalho 

 O povo Xacriabá, segundo dados da FUNAI (2003), tem população aproximada 

de 6.500 habitantes, distribuídos em 26 aldeias e 3 sub-aldeias, localizadas em duas 

extensões de terra demarcadas pelo governo federal: a Terra Indígena Xakriabá, 
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que totaliza 46.470 hectares e mais a Rancharia  que totaliza 6.500 hectares(1). As 

terras se localizam nos municípios de São João das Missões e Itacarambi, no norte 

de Minas Gerais, na margem esquerda do Rio São Francisco e próximo à fronteira 

com o estado da Bahia, conforme mostrado na figura 1.    

 
 

 
 

Figs. 1 e 2 
Posicionamento da 
terra dos Xakriabá e 

esboço da Terra 
Indígena com locais 
onde foram colhidas 
amostras de argilas. 

 

 
O processo de aldeamento ocorrido principalmente no séc. XVIII(2), fez com 

que grande parte da cultura artesanal fosse perdida. No entanto, os Xakriabá vem 

buscando construir, nos últimos vinte anos, as condições para o exercício de sua 

plena participação na sociedade nacional e para a melhoria da qualidade de vida 

das famílias, e estão trabalhando num processo de reconstrução de identidade. A 

conquista da terra e a implementação das escolas indígenas significaram etapas 

fundamentais nesse processo. Coloca-se, agora, o desafio de criar condições 

concretas de sustentabilidade no território, assim como ampliar as possibilidades 

produtivas de modo a oferecer alternativas de renda, especialmente para os jovens 

que estão se escolarizando. Nesse sentido, a proposta de revitalização das práticas 

de artesanato - em particular a cerâmica e outros materiais como osso, que 

apresentam focos de produção interna significativos, embora não desenvolvidos e 

articulados - assume um duplo significado: primeiro a retomada de atividades 

tradicionais que contribuem para o fortalecimento interno da identidade indígena e 

sua valorização externa e, segundo, a criação de um novo campo de produção que, 

tendo em vista as precárias condições da produção agrícola local - atividade que 



 

 

 

envolve a maior parte da população - se apresenta como importante possibilidade de 

diversificação e renovação das atividades econômicas.  

O projeto de revitalização da cerâmica Xakriabá – objetivos e escopo.

As atividades de revitalização da cerâmica dos Xakriabá iniciaram-se em 2005, 

como parte de um projeto maior financiado pelo PRONAF e coordenado pela Profa. 

Ana Maria R. Gomes da Faculdade de Educação da UFMG, FaE-UFMG e pelo Prof. 

Roberto Montemor, do CEDEPLAR-UFMG. O projeto tem a participação do 

Laboratório de Materiais Cerâmicos da UFSJ, LCCM-UFSJ e foi denominado 

Etnodesenvolvimento e Metodologias Participativas nas Comunidades Xakriabá. Ele 

previa, no que diz respeito à cerâmica, tão somente a realização de uma oficina de 

artesanato. No entanto, o bom relacionamento da equipe e o desenvolvimento das 

atividades acabaram por ampliar o escopo dos trabalhos que hoje se articulam a 

outros projetos como o da Casa de Cultura Xacriabá, financiada pela Província de 

Modena (Itália) em parceria com Associações Xakriabá e a  UFMG. O projeto se 

articula também com atividades correlatas desenvolvidas no campo dos 

medicamentos e produtos tradicionais, assim como exploração de possíveis 

atividades no âmbito do eco-turismo. Seu objetivo ampliou-se e passou a ser a 

concepção, estruturação e implementação participativa e articulada de novos 

empreendimentos de base artesanal cerâmica, na área Xakriabá, com a 

denominação: Revitalização e Desenvolvimento do Artesanato em Cerâmica e 

Outros Materiais nas Comunidades Xakriabá: Etnodesenvolvimento e Identidade.  

Atualmente, um termo de cooperação entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior, SECTES-MG, a Prefeitura de São João das Missões, 

Associações Xakriabá, UFMG e UFSJ está sendo trabalhado no sentido de dar 

sustentabilidade e continuidade ao projeto. É importante ressaltar que o termo 

etnodesenvolvimento releva, no caso, o respeito pela busca de identidade e 

autonomia cultural e econômica da comunidade Xakriabá, assim como a busca de 

atividades ecologicamente corretas que preservem o delicado eco-sistema da área 

indígena.  

PRIMEIRA FASE DO PROJETO - DIAGNÓSTICO 

Primeiros contatos e coleta de amostras. 

O início do trabalho relativo à cerâmica se deu em setembro de 2005, com uma 

viagem de uma equipe multidisciplinar à Terra Indígena Xakriabá. A maior parte dos 

membros da equipe dava continuidade a outros trabalhos relativos ao projeto maior. 



 

 

 

Através do contato com artesãos e fabricantes de telhas e visita a locais onde eles 

extraem suas argilas, foi possível ter uma noção da geologia da área e dos tipos de 

argila existentes. Foram coletadas amostras de argilas em 5 localidades, a saber: 

Pindaíba 1 e Pindaíba 2, Barreiro Preto, Lagoa de Ioiô  e Riacho do Brejo. 

Posteriormente, recebemos argilas da região do Sapé e uma pequena amostra de 

uma argila muito vermelha da Pedra Redonda. O esboço da figura 2 assinala as 

localidades onde foram coletadas argilas. Desta primeira viagem ficaram as 

seguintes constatações: 

 

 
Fig.3 –Sr. Manuel retira argila no 

córrego assoreado. 

 

Fig. 4–argila plástica 
in natura. 

 

Fig. 5 – telha 
queimada com 
concreções e 

vesículas. 
 

1 – Existe uma boa variedade de argilas, algumas claras e outras vermelhas. A 

figura 4 mostra uma argila amarela de boa plasticidade da Pindaíba. As telhas, feitas 

pelos artesãos, depois de queimadas, são porosas e é possível ver grânulos de 

minerais ferrosos e cavidades devido à queima de matéria orgânica, conforme a 

figura 5. Na argila in natura, mais clara, é possível observar grânulos ferrosos, 

denominados “toás” pelos fabricantes de telha que, por sua vez, buscam argilas com 

menos grânulos porque ficam mais claras depois de queimadas.  

2 - A região dos Xakriabá possui trechos de cerrado, agreste e mata seca, mas 

o que mais a caracteriza são as veredas - é a região denominada “Gerais” do 

Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. É uma área muito delicada do ponto 

de vista do equilíbrio da água, que aflora exatamente nas veredas, filtrada por um 

arenito poroso. Na figura 3 é possível ver um córrego seco, originado em uma 

vereda na região da Pindaíba (Pindaíba 1), local onde o Sr. Manuel “do Joaquim 

Catulé” e seu pai retiravam argila para fazer telhas e, segundo ele, teve que parar a 



 

 

 

atividade porque a água sumiu. Na verdade, o Sr.Manuel contribuiu para o sumiço 

da água na medida em que assoreou o córrego jogando para dentro dele as 

camadas de areia e terra que se encontravam sobre a camada de argila.   A água 

não sumiu, ela está embaixo da areia, a cerca de 1,5 m de profundidade – conforme 

demonstra um poço furado na proximidade -- e aparece algumas centenas de 

metros mais abaixo, aflorando em fonte, no local onde o Sr. Antônio Paca fabrica 

suas telhas (Pindaíba 2).  Ainda sobre essa questão, é preciso lembrar que a área 

indígena se encontra sobre o calcáreo da formação geológica Bambuí e é vizinha ao 

Parque Nacional do Peruaçú, onde o calcáreo aflora de forma espetacular, com 

morfologia cárstica e fenômenos de desaparecimento de rios e formação de 

cavernas e dolinas.  O calcáreo é uma rocha solúvel e o arenito discordante que o 

recobre é poroso. Sendo assim, as camadas de argila na área indígena são 

responsáveis pelos poucos reservatórios e fontes de água existentes e devem ser 

tratadas com muito cuidado. Qualquer atividade extrativa de argila deve ser 

estudada com assessoria de geólogos, tendo em vista os possíveis prejuízos 

ambientais. Ao que parece, atividades de fabricação mais intensiva de telhas e 

tijolos, cuja implantação é o desejo de alguns índios, talvez não sejam possíveis na 

área e devem ser absolutamente precedidas por previsão de impacto ambiental. A 

atividade artesanal de pequeno porte é mais aconselhável, função do baixo impacto 

ambiental e, mesmo assim, deve ser feita com cuidado como mostra o caso do Sr. 

Manuel.  

 

 
Fig.6-Colocando a placa 

de argila na forma. 

 

 
Fig. 7 - Retirando a forma 
e deixando a telha secar. 

 

Fig. 8 - Forno de telhas e 
tijolos em Riacho do Brejo

 
3 – A atividade de cerâmica nas diversas aldeias nos pareceu, neste primeiro 

contato, que teria ficado reduzida quase que somente à fabricação de telhas e 

tijolos, não havendo nenhuma produção de objetos escultóricos ou potes. A falsa 

constatação se deve ao fato de que, na primeira viagem, tivemos contatos quase 

que só com homens e artesanato é atividade feminina na cultura indígena (arte de 



 

 

 

gênero). A fabricação local de telhas se faz de um modo bastante primitivo, 

conforme mostram as figuras 6 e 7. Ela está ameaçada por que as telhas artesanais 

não competem com as telhas industrializadas, fabricadas em Itacarambi. Os próprios 

índios estão preferindo comprar telhas industrializadas devido à padronização do 

tamanho, ao pequeno ressalto que não deixa a telha escorregar na ripa e à menor 

porosidade.  

4 - Os fornos usados são do mesmo tipo daqueles encontrados em todo o Vale 

do Jequitinhonha, conforme pode ser visto na fig. 8 (ver Godoy et al.(3) acerca dos 

fornos do Vale do Jequitinhonha). O Sr. Emílio, liderança indígena da Aldeia da 

Pedra Redonda e reconhecido pela guarda das tradições, declarou que a queima 

original dos índios se fazia a céu aberto colocando as peças sobre e sob gravetos e 

casca de angico (que se assemelha à cortiça). Este mesmo tipo de queima é usado 

pelas paneleiras do Espírito Santo resultando em peças muito porosas e, portanto, 

muito resistentes ao choque térmico e servindo para cozinhar. 

5 – Alguns potes para água fabricados por mulheres indígenas puderam ser 

vistos.  Dos que vimos, os mais bem sinterizados foram feitos com argila da região 

do Sapé que, segundo depoimentos, teria sido uma região onde, em tempos idos, 

fabricavam-se uma grande quantidade de potes para uso doméstico. 

6 – Diversas formas de minerais e concreções, que recebem o nome genérico 

de “toá”, são usadas como pigmentos, principalmente na pintura de casas. Algumas 

argilas muito vermelhas são usadas, na forma de engobes, na decoração de potes, 

prática que está se perdendo, sendo conservada pelo Sr. Emílio, da aldeia da Pedra 

Redonda.   

Caracterização das argilas Xakriabá.
 
 

Tabela I - Fórmula de Segger para a argila do Sapé
 

   K2O  0.08     Al2O3  0.35       SiO2  2.00 

     MgO  0.12                              TiO2   0.02 

     CaO  0.80                           Fe2O3   0.07 
                             
          

 

 
Fig. 9 – Argila do Sapé 

As amostras de argila levadas para o LCCM-UFSJ foram caracterizadas 

(processo e resultados a serem descritos com maiores detalhes em outro trabalho) e 



 

 

 

os resultados demonstram que as argilas Xakriabá são quase todas vermelhas, 

apropriadas para queimas em baixas temperaturas (terracota), não tendo sido 

encontrada, até o momento, nenhuma amostra de argila mais refratária clara.  

A argila da região do Sapé teve um comportamento sui generis, por ser quase 

uma marga, com alto teor de cálcio (cerca de 20% de CaO) e fundiu completamente 

aos 1200oC. Na verdade essa argila é um esmalte natural, encaixando-se dentro das 

fórmulas limite para esmaltes tipo tenmokú para cones 6 a 8 (ver, por exemplo, 

tenmokú, em B.Leach(5) ou em N.Wood (6)), faltando um pouco de sílica para se 

tornar um tenmokú clássico, como pode ser comprovado na Tabela I. Esta tabela 

mostra a fórmula de Segger da argila do Sapé e a figura 9 os corpos de prova 

queimados em diferentes temperaturas (verde, 900, 1000, 1100oC) e o corpo de 

prova fundido a 1200oC. A argila do Riacho do Brejo foi a que apresentou melhor 

resistência mecânica nos testes de 3 pontos para tensão de ruptura à flexão (cerca 

de 66 Mpa a 1100oC). Suportou também, sem deformações significativas e/ou 

ampolamentos, queimas até 1200oC. Por isto, esta argila foi escolhida para fazer os 

tijolos para a construção de um forno catenário a lenha.   

Fig. 10 – Os códigos significam locais de coleta de argilas: PI=Pindaíba, BP=Barreiro 
Preto, RB=Riacho do Brejo, LI = Lagoa de Ioiô e TS=Sapé. 

 
Os gráficos, figuras 10 e 11, mostram características das argilas Xakriabá, 

notando-se o comportamento anômalo da argila do Sapé, indicada por TS (marrom) 



 

 

 

em ambos os gráficos. É a mais porosa de todas as argilas e, devido à 

decomposição do óxido de cálcio em torno dos 1050oC, ela começa a apresentar 

anomalias. A resistência mecânica de quase todas as argilas é bastante razoável já 

a partir dos 980oC. A argila do Sapé tem resistência mecânica boa desde os 900oC, 

cerca de 13 Mpa; talvez por isto -- por apresentar alta porosidade e resistência 

mecânica razoável a temperaturas mais baixas (a temperatura máxima na queima 

dos fornos do tipo usado pelos índios(3) é da ordem de 700 a 800oC) -- ela tenha sido 

a preferida para confecção de potes e panelas de uso doméstico. Ainda nos resta 

fazer o teste de resistência da argila do Sapé sinterizada a 700 e 800oC para 

comprovar definitivamente esta hipótese. A distribuição granulométrica das argilas é 

bastante uniforme e 90% das partículas de todas as argilas encontram-se abaixo de 

30 micra. 

Fig. 11 – Os códigos das argilas são os mesmos da figura 10. 

 Conclusões e propostas resultantes da fase diagnóstico 

 Tendo concluído que a indução de atividades cerâmicas mais intensivas seria 

perigosa para o meio ambiente, e que as argilas eram propícias ao desenvolvimento 

de trabalhos em terracota, o projeto focou a indução de atividades artesanais, 

descartando, pelo menos por agora, as possibilidades discutidas inicialmente de 

pequenos empreendimentos para fabricação de telhas e tijolos.  



 

 

 

Uma vez que o projeto da Casa de Cultura dos Xakriabá, na Aldeia do Sumaré 

estava se concretizando, decidiu-se com as lideranças indígenas que, junto à 

mesma, iria se construir um pequeno complexo para o artesanato de cerâmica.  

SEGUNDA FASE – INICIO DA CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CERÂMICO 

Construção do forno catenário e início da casa de massas. 

Apesar do fato de que o layout da Casa de Cultura, conforme apresentado na 

figura 12, ainda não esteja definitivamente aprovado pelas lideranças indígenas, 

ficou estabelecido que o complexo cerâmico fosse construído no local apontado na 

figura 12.  Foram então detalhados os projetos arquitetônicos de uma pequena 

central de produção de massas -- cujo início da construção pode ser visto na figura 

13 -- e também foram comprados um moinho e uma extrusora de pequeno porte, 

para equipá-la. Foi feito o projeto de uma casa de artesanato cerâmico e o projeto 

de um forno catenário a lenha. Aprovados os projetos pelas lideranças indígenas e 

pela Prefeitura de São João das Missões, foi feita a encomenda de tijolos especiais 

e da forma de madeira para o arco do forno.  

 

 
Fig.12 – Vista geral – projeto da Casa de 
Cultura dos Xakriabá na aldeia  Sumaré 

 

 
Fig.13 – forno catenário pronto e casa 

de massas em construção. 
 

Construção do forno catenário a lenha. 

O forno catenário foi construído por pedreiros indígenas sob orientação, em 

uma viagem ocorrida em agosto de 2006(8), na mesma época em que autoridades 

italianas assinaram acordos para construção da Casa de Cultura. O forno tem 

paredes duplas para diminuir o gasto de lenha (impacto ambiental) e ficou com cerca 

de 2 x 2m externamente e um volume útil aproximado (interno, descontado o volume 

das fornalhas) de  1,7 m3. Ele é mostrado na figura 13, maiores detalhes podem ser 

encontrados em R.Godoy (7). Ao mesmo tempo em que se construía o forno, a 

Prefeitura de São João das Missões  dava início à construção da casa de massas.  



 

 

 

TERCEIRA FASE – OFICINA DE CERÂMICA 

Oficina de cerâmica, descoberta de memória e atividades de artesanato. 

Em novembro de 2006, dando continuidade ao projeto, foi feita uma oficina de 

cerâmica nas instalações da creche, junto ao local onde o forno foi construído. A 

oficina foi muito concorrida, conforme mostra a figura 14, com participação ativa de 

mulheres e jovens, alem de alguns professores e professoras de arte educação das 

escolas indígenas. Tentou-se reavivar o fazer tradicional e, ao mesmo tempo, 

mostrar algumas inovações como a construção de um pequeno forno a gás (figs. 15 

e 16), do tipo usado para rakú e o uso de engobes diversos e técnica de placas para 

construção de peças. Foi verificado que o artesanato ainda está vivo principalmente 

na memória das mulheres, que começaram a ensinar aos mais jovens como fazer 

panelas, pequenos animais, bijuterias e outras peças (fig.16). As peças são muito 

interessantes, principalmente as zoomórficas, e podem ser trabalhadas no sentido 

de uma comercialização na própria Casa de Cultura. Durante a oficina foi possível 

notar que os homens mais velhos ficavam separados, trabalhando um sistema para 

produção de telhas e não se integrando na oficina de artesanato onde, como já foi 

dito, trabalharam mulheres e jovens e somente um professor de arte educação. 

 
 

 
Fig. 14 – Da. Dalzira 

ensina a fazer adereços. 

 

Fig. 15 - Forno com 
peças para queimar. 

 

Fig. 15 – Forno a gás 
construído na oficina 

 Essa oficina representou um marco significativo no projeto que parece se 

desenvolver -- em função de demanda bastante intensa, agora não só das mulheres 

-- no sentido de se estabelecer pequenos núcleos dispersos na área indígena, junto 

a escolas e a famílias, para produção de peças de menor porte. O pequeno forno a 

gás fez sucesso e a demanda é por um modelo de forno semelhante, mas a lenha, 

pequeno e apropriado para produção familiar.  

CONCLUSÕES 

Este é, tipicamente, um projeto de extensão universitária. Como tal, se 

caracteriza por ser um trabalho em constante processo de mutação, condicionado 



 

 

 

que é -- ou pelo menos deve ser -- pelo diálogo constante entre as diversas 

instituições e atores e pelas avaliações e demandas que são criadas a partir de cada 

movimento. O importante é não confundir papéis – distinguir para unir, já dizia 

Jacques Maritain; assim, a postura da universidade deve sempre se pautar pela 

problematização, reflexão, transparência e verbalização acerca dos processos, e 

pela produção, difusão e registro de conhecimentos/tecnologias, pactuados e 

necessários, procurando não impor, nem seduzir, nem usurpar pela exibição, 

manejo e uso dos mesmos. 

A fase inicial do projeto demonstrou a existência de boas argilas para terracota 

na área Xakriabá, conforme caracterização tecnológica feita no LCCM-UFSJ. No 

entanto, as explorações demonstraram o absoluto cuidado necessário na lavra das 

argilas, tendo em vista a fragilidade do ecosistema local. 

As inovações tecnológicas mais demandadas dizem respeito à produção de 

massa cerâmica e à queima. Fornos a lenha feitos com materiais locais e que sejam 

eficientes e com tamanho apropriado a suas tarefas constituem, talvez, a maior 

demanda de artesãos em todo o norte de Minas Gerais. No caso dos Xakriabá essas 

demandas estão sendo atendidas parcialmente com a construção de um pequeno 

complexo cerâmico, projeto que pode virar modelo para outras comunidades. Foi 

também introduzida a tecnologia da queima de gás, em forno de pequeno porte. 

A oficina de cerâmica realizada em novembro de 2006 foi muito significativa, 

mostrando que a cerâmica está presente na memória – principalmente feminina -- 

Xakriabá e, de fato, despertou interesse pela reativação desta práxis, criando 

demandas. Essas demandas têm levado a uma continuidade e possível ampliação 

do escopo do projeto com a participação da SECTES-MG. 
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REVIVAL OF THE XAKRIABÁ COMMUNITIES’ POTTERY 

 

The Ceramics Material Lab, Federal University of S.J.del Rei, jointly with the 

Education Faculty of the Federal University of Minas Gerais has been involved in the 

revitalization work of the Xakriabá people ceramic craftsmanship. This project is part 

of a greater movement in which the Xakriabás are rebuilding their identity and trying 

to reach sustainable activities both in the economic and ecological senses. A study of 

the clays in the Xakriabá’s living area was undertaken and has shown the existence 

of good earthenware material in a quite sensible ecological environment. At the same 

time it was noticed that apparently, most of the ceramic activity was lost. Therefore, 

in accordance with Xakriabá leadership some actions were taken, as the project and 

building of a little ceramic plant including a house for clay preparation and a catenary 

arch wood kiln as part of Xakriabá’s House of Culture Project. A ceramic workshop 

was later undertaken, and has shown that the craftsmanship memory is still alive, 

mainly among women, which are now demanding support for small pottery 

undertakings in different villages and schools.  

 

Key-words: native ceramics, earthenware, catenary kiln, clay characterization, ethno-

development.  


