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RESUMO 
Este artigo expõe um momento do trabalho realizado pela autora e equipe da 

UFSJ e UFMG entre 30 de agosto e 9 de setembro de 2009 nas comunidades 

Xakriabá, localizadas em São João das Missões, no norte de Minas. Com o 

apoio do Fundo Estadual de Cultura, tem sido realizado um atendimento 

continuado à comunidade no sentido de promover o fazer artesanal em 

cerâmica e o resgate da identidade indígena. No presente trabalho resgata-se o 

esforço de outras oficinas e através de um levantamento fotográfico preliminar 

documenta o trabalho realizado pelos principais artesãos das aldeias que 

receberiam as oficinas de cerâmica e de construção de fornos. Na oficina de 

modelagem ministrada as demandas verificadas na etapa de entrevistas foram 

trabalhadas, assim como os questionamentos sobre tradição e inovação formal 

e técnica que surgem a partir desta experiência.  
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INTRODUÇÃO 
 
Um breve histórico da atuação da UFSJ junto à comunidade Xakriabá  

A etnia Xacriabá teve suas terras demarcadas dentro do município de 

São João das Missões, Norte de Minas Gerais, próximo à fronteira com a Bahia, 

e totaliza 46.470 hectares de terra, além do território de Rancharia, com mais 

6.500 hectares. O seu povo está organizado em 27 aldeias e 25 subaldeias, 

liderados por um cacique e o vice-cacique. Esta liderança política está 

intimamente ligada à esfera religiosa – que corresponde principalmente à 

crença na onça Yayá e ao conhecimento de ritos e locais sagrados. Os 

Xacriabá conciliam a crença em Yayá1 com o catolicismo introduzido pelos 

jesuítas no séc XVIII, que deixou marcas indeléveis na cultura espiritual, 

material, artesanal e técnica, além da identidade Xacriabá. 

O projeto de revitalização da cerâmica Xacriabá nasce em 2005, como 

parte de um projeto maior financiado pelo PRONAF, com a coordenação da 

Prof. Ana Maria Gomes, e o Prof. Roberto Montemor, da UFMG. A participação 

da UFSJ se inicia com uma oficina de artesanato e, tendo encontrado 

ressonância na comunidade, se amplia no projeto “Etnodesenvolvimento e 

metodologias participativas nas comunidades Xacriabá”. Hoje existe uma 

associação indígena autogerida, que se articula com diversas instituições e tem 

o apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, da prefeitura 

de São João das Missões, da UFMG , da UFSJ e até mesmo da Província de 

Módena, Itália, que colaborou com a verba para a construção da Casa de 

Cultura Xacriabá, na aldeia Sumaré. É esta linda Casa de Cultura, encontrada 

ainda em construção, mas em pleno uso, que recebeu o forno catenário e uma 

casa de massas, que será o cenário de nossa oficina de modelagem.  

Os objetivos da viagem às terras indígenas nesta ocasião eram: construir 

fornos catenários para queima a lenha em baixa temperatura nas aldeias de 

Pindaíba, em Pedra Redonda e em Veredinhas, que ganharia também um forno 

de alta temperatura à gás. Nossa equipe contou com o prof. MS. Francisco 

José Figueiredo, o técnico Evandro Benedicto L. de Oliveira, além de três 

                                                
1 Revista Brasileira de Estudos da População., Rio de Janeiro:v. 26, n.1, p. 51-59, jan./jun. 2009.  
Artigo de João Luiz Pena, Leo Heller, Cláudio Santiago Dias Júnior 
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estagiárias da Antropologia e da Faculdade de Educação da UFMG – Beatriz 

Accioly Vaz, Jaqueline de Oliveira e Silva e Isabela Neves Fernandes. 

 

OFICINA DE CERÂMICA 
 
Levantamento preliminar: um mapeamento da produção dos principais 
artesãos das comunidades atendidas. 

A primeira etapa do meu trabalho se destinou a um mapeamento 

fotográfico da produção artesanal local e do repertório de imagens e grafismos 

que caracterizam a etnia Xacriaba. Esta documentação se destinou a situar esta 

produção em termos de técnicas utilizadas e estilo, e também à identificação 

das necessidades e vontades destes artesãos, para que pudessem ser 

atendidas, na medida do possível, na oficina de modelagem que seria oferecida 

em um segundo momento. A documentação visual foi compilada em arquivos 

virtuais, organizada em pastas identificadas com o nome do autor principal, mas 

é preciso esclarecer que em muitos domicílios alem do artesão principal – que 

identifica a pasta – foram recolhidas imagens de peças produzidas por filhos, 

parentes e alunos, que fizessem parte do acervo encontrado no local. 

Geralmente estas peças eram trazidas para documentação sem uma distinção 

clara de autoria, o que considerei algo muito peculiar, e que provavelmente 

possa ser atribuído à postura coletivista que diversas etnias indígenas têm 

diante do trabalho artesanal. Foram documentados também desenhos feitos por 

crianças na parede das escolas da reserva, representando objetos tradicionais e 

a vegetação local, em grafismos e sínteses estilísticas de formas vegetais e 

animais que se repetiriam também na decoração da cerâmica. Destaco a seguir  

alguns pontos e personagens deste levantamento preliminar:  

O primeiro artesão a ser visitado foi Vanginei, professor de artes da 

escola indígena da aldeia Barreiro Preto, e logo em seguida sua mãe, D. 

Dalzira, uma das mais respeitadas artesãs da reserva. Com suas experiências 

e peças pude recuperar um pouco do trajeto deste fazer artesanal em cerâmica 

que reúne elementos culturais da tradição Xacriabá, a influência do processo de 

aculturação imposto pelos missionários e o impacto de outras referências, 

advindas do contato com seu meio expandido – a sociedade ocidental como um 

todo. Outras influências surgiram no processo de resgate da cerâmica desde as  
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primeiras oficinas oferecidas, e não se pode deixar de notar em parte da 

produção que documento, que desde a primeira oficina oferecida  pelo prof. 

Rogério Godoy2, algumas intervenções produziram resultados que não tem 

relação alguma com a identidade que os Xakriabá estão se propondo a 

reconstruir.  

As garrafas zoomorfas produzidas por Vanginei, o “Nei”, merecem um 

comentário particular por combinarem excelente destreza técnica na construção 

e na queima com elementos gráficos tradicionais e elegantes figuras zoomorfas 

no fechamento da garrafa (fig. 1). As máscaras compostas (uma máscara e 

uma placa anexa, suspensa por fios) têm um estilo próprio – já reconhecível 

como característico de Vanginei pela consistência formal verificada na série. 

Um rosto de Cristo modelado por Rogério foi queimado por Nei e trazido para 

documentação – o respeito pelo trabalho deixa transparecer  o respeito pela 

pessoa do professor que deixou marcas profundas na comunidade. 

D. Dalzira exibiu belas peças utilitárias como o bule com duas xícaras, 

uma travessa e vasos. Muitas destas eram decoradas com toá (engobes feitos 

somente com terras coloridas) e tintas aplicadas a frio - e várias destas peças 

exibiam a aplicação de verniz (fig. 2). Ela mostrou muito interesse no uso do 

esmalte para impermeabilização da peça de uso na cozinha. 

Reconhecidamente uma exímia modeladora de bichos, tem grande 

                                                
2Godoy, Rogério C. Recuperação do fazer cerâmico Xakriabá. In: 51o CONGRESSO BRASILEIRO DE 
CERÂMICA, Salvador, BA, 2007. Anais... São Paulo, ABC, 2007, p.1-12. Ref. 7-15. Disponível em: 
http://www.abceram.org.br/51cbc/51cbc_inicial.htm.  

 
Figura 1. Garrafa zoomorfa 

de Vanginei 

 

 
Figura 2. Utilitários de D. Dalzira  
 

 
Figura 3. Cabeça de um índio 

sobre um prato, de D. 

Eunice. 
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ascendência sobre seus pares, para quem ensina com entusiasmo todas as 

etapas da modelagem dos seus famosos bichos. Na escola do Barreiro foi 

documentado também o forno de crivo construído para queimar as peças de 

Nei e seus alunos. 

Na comunidade de Pindaíba, Sr. Manuel do Catulé exibiu trabalhos seus 

e de seus alunos que estavam na sala de artes do grupo escolar. Muitas das 

peças foram construídas maciças, sendo, portanto inadequadas para a queima. 

Observei um curioso pingüim, que apareceria também mais adiante no trabalho 

de D. Eunice, da mesma comunidade. D Eunice (Nice) trouxe peças em diversos 

materiais: bonecos em cabaça, chocalhos, papel maché, peças de argila maciça 

e sem queima. Destacam-se uma máscara do Cristo indígena sobre uma placa 

e uma cabeça muito curiosa, apresentada dentro de um prato (fig. 3) além de 

um casal de pingüins feitos em papel maché sobre um caco de piso que me 

pareceu completamente fora de contexto, além de ostentar uma estética 

duvidosa. Fui informada de que durante uma oficina teriam sido passados estes 

modelos pelo professor, e assim sem perceber, crianças e professores  Xakriabá 

reproduziam estes modelos completamente exógenos. Isto contraria esforços 

coletivos como os registrados na publicação “Valorizando o Patrimônio Cultural 

Xacriabá”3, compilação de trabalhos de professores indígenas Xacriabá, 

formandos no curso de Magistério para Professores Indígenas de Minas Gerais. 

Nesta publicação podemos perceber claramente o esforço para manter o que 

                                                
3 Valorizando o Patrimônio Cultural Xacriabá – Documentar para Preservar. Segunda turma Xacriabá do 
curso de formação dos Professores Indígenas de Minas Gerais. Estado de Minas Gerais/Secretaria de 
Estado da Educação.  

 
Figura 4. Vasos de D. Zelina, 

com aprox. 28 cm de altura. 

 
Figura 5. Vaso de D. 

Natalina, com a cara da 

onça Yayá. 

 

 
Figura 6. Cesta de frutas de Cilene – 

temática imposta. 
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restou de sua identidade e o esforço para resgatar os bens naturais, materiais, 

emocionais e intelectuais que se perderam no embate com a cultura ocidental e 

no processo de aldeamento. 

No Sumaré, D Natalina exibiu uma vasta produção – sua e de sua família. 

Utilitários, frutas, máscaras, potes curiosos, um deles com a cara de Yayá, a 

onça cabocla que lidera o arcabouço religioso Xakriabá, alem de uma bela 

imagem de São Francisco. A maior parte de suas peças estava crua e saber 

conduzir uma queima foi sua maior demanda. O Sr. Alípio, professor indígena 

da escola do Sumaré também tinha vasos grandes para exibir – com até 32 cm 

de altura, e expressou sua vontade de trabalhar com peças grandes e a 

dificuldade que estas ofereciam na queima, pelo excesso de espessura 

(durante a queima realizada estas peças que estavam cruas explodiram). 

Cilene nos recebeu em sua casa e exibiu uma produção numerosa, sua e de 

Renata, sua filha. Destaco lindas máscaras executadas com placas, utilitários e 

uma cesta de frutas muito parecida com outra vista na casa de Natalina, e que 

me deixou intrigada. Perguntei a Cilene se ela conhecia e comia aquelas frutas, 

e ela me respondeu que nunca havia visto muitas delas. Estes também foram 

modelos passados durante uma oficina de artesanato oferecida na reserva.   

Finalmente, como representante da comunidade conhecida como 

Veredinha, D. Zelina teve seu trabalho em cerâmica e em bijuterias 

documentado – demonstrou ter aproveitado muito bem as oficinas oferecidas e 

exibiu uma produção numerosa e de boa qualidade. Exibiu peças como um 

prato feito com placa e decorado com toá que chama a atenção pela qualidade 

da execução e da decoração. Zelina relatou problemas de perda de peças com 

a queima e uma grande vontade de ganhar escala no formato de suas peças, 

exibindo dois vasos com aproximadamente 30 cm. de altura. De acordo com 

Zelina sua grande dificuldade seria a ampliação dos formatos. Estes são apenas 

alguns dos artesãos que tiveram seus trabalhos documentados em um extenso 

arquivo que totaliza mais de 500 fotos, e será disponibilizado para a ABCERAM 

para eventuais consultas. Este levantamento foi fundamental para definir os 

rumos que a oficina de modelagem iria tomar, e o meu planejamento inicial foi 

praticamente todo modificado, para respeitar a identidade dos meus 

interlocutores e atender ao que eles, de fato, gostariam de fazer.  
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Demandas verificadas e propostas da oficina  

Controlar a espessura das peças foi o primeiro problema abordado. A parede 

grossa favorece a presença de bolhas de ar, que explodem com a expansão 

térmica no aquecimento do forno. Para ajudar a resolver este problema sugeri o  
uso de moldes para favorecer a construção de peças mais finas e também uma 

revisão do processo de sova da argila. A sova foi bastante trabalhada e sua 

importância frisada como um fator determinante para a sobrevivência das peças 

ao processo de queima. Expliquei e demonstrei o processo de prensagem de 

uma placa no molde que havia sido preparado no dia anterior. Demonstrei 

também as possibilidades de alteração da forma moldada, com a adição de 

anexos, usando como exemplo as vasilhas zoomorfas Waurá4, em que as 

cumbucas das crianças são decoradas com as formas de bichos. A idéia era 

usar a forma como um elemento facilitador da produção, sem que se percam 

características de identidade cultural. A demanda por grandes formatos 

direcionou a escolha de protótipos como baldes e tachos como base para 

realização do molde. Experimentamos diversos processos de construção dentro 

do molde – a partir de rolos e placas e as possibilidades de alteração e 

elaboração da forma moldada. Uma coruja produzida por D. Dalzira nos 

forneceu a oportunidade de experimentar um molde em dois tacelos, o que 

representa um trabalho de moldagem e de reprodução por prensagem bastante 

complexo. O procedimento de costura foi abordado, utilizando – se a barbotina 

como elemento de agregação de duas partes que se pretende colar.  

A maior demanda apresentada por meus interlocutores foi a de melhoria 

da queima. As queimas nos fornos de crivo têm uma perda grande e não 

atingem uma temperatura ideal de sinterização das argilas utilizadas. O forno 

catenário construído no Sumaré estava em condições lamentáveis de 

conservação e sem uso desde sua confecção até a nossa chegada. Nossa 

equipe já estava trabalhando na construção de fornos catenários comunitários e 

familiares em várias comunidades e conhecer o processo de queima seria 

importante para que estes também fossem utilizados. Planejou-se então uma 

primeira queima entre 800 e 900 graus para demonstração do procedimento de 

                                                
4 RIBEIRO, B. Dicionário do artesanato indígena. Belo Horizonte: Editora Itatiaia Limitada, 1988 
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“biscoito da cerâmica” e uma segunda queima de demonstração onde seriam 

testados os esmaltes de baixa temperatura neste forno a aprox. 1000 graus. O 

Prof. Francisco Figueiredo veio explicar os princípios de funcionamento do forno 

de arco catenário e fizemos o planejamento da queima, com um período de 

duas horas de “alentamento” do fogo para favorecer a secagem das peças 

seguida de uma curva de subida da temperatura de 100 graus por hora, até 

atingir 900 graus. Carregamos o forno, colocando peças maiores e mais 

pesadas por baixo e empilhando os diversos formatos em posições que 

favorecessem a circulação do calor. Fechada a porta do forno, foi introduzido o 

uso do pirômetro para controle da temperatura e finalmente acendemos o fogo. 

O forno demonstrou a eficiência de seu desenho – com pouca lenha 

conseguimos subir facilmente a temperatura – e o resultado observado no dia 

seguinte foi muito animador. Poucas peças sofreram trincas e descolamentos e 

não observamos nenhuma explosão. Pelo som deduzimos que a sinterização 

das argilas havia sido bastante satisfatória e verificamos que as cores dos 

engobes se revelaram muito bonitas. O uso de cor nas peças documentadas foi 

verificado através dos toás em muitos dos trabalhos, e também a decoração 

com pigmentos que não resistem à queima, como o guache e a tinta de tecido. 

Para promover a utilização de pigmentos que possam ser queimados com a 

peça, e que tenham boa adesão e durabilidade, propus uma valorização do toá 

tradicional e o uso de engobes, que funcionariam como um complemento à 

gama de cores oferecidas pelos toás  
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utilizando óxidos metálicos e corantes minerais e um pouco de esmalte para 

garantir a fixação. Fiz a demonstração da mistura de um engobe e convidei 

algumas artesãs líderes para testar a mistura de outras cores, pois, tendo 

entendido o processo elas poderão continuar a fazer estas misturas para uso 

comum e ensinar os interessados – são os agentes multiplicadores.  

A decoração pôde ser incrementada também com o uso de carimbos, 

inclusive os roletes texturados que já fazem parte do repertório de processos de 

decoração da cerâmica em outras etnias. Os desenhos utilizados nos carimbos 

foram recolhidos da decoração de paredes e dos grafismos corporais. No 

decorrer do curso trabalhamos também com desenhos dos alunos, que 

trouxeram de casa suas sugestões para serem entalhadas nos carimbos de 

gesso.  

D. Dalzira estava muito interessada nos esmaltes e fez várias perguntas a 

este respeito. Os esmaltes de baixa temperatura seriam os mais imediatamente 

acessíveis àqueles trabalhando próximo ao forno do Sumaré, e funcionaram 

como uma introdução ao tema. Utilizamos o esmalte transparente alcalino 

somente no interior de vasilhames utilitários, para testarmos a possibilidade de 

sua queima no forno à lenha. Ele foi aplicado a titulo de teste, por despejo e 

com pincel, e procedemos no dia seguinte à montagem de mais uma queima, 

esta a 1000 graus. Verificou-se que o resíduo de cinzas compromete a 

superfície dos esmaltes e para serem utilizados neste forno devem ser 

queimados dentro de muflas. Esmaltes de alta temperatura e o uso de cera e 

resina tradicionais na cerâmica indígena devem ser considerados nas próximas 

oficinas. Materiais como o cipó cola-prato utilizado por Vanginei também 

deveriam ser pesquisados por trazerem uma contribuição muito original ao 

repertório dos processos cerâmicos.  
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CONCLUSÕES  
 
 “O pote antigo 
ainda é usado 
feito por quem não conheci 
em tempos passados.”³ 
 

 

O “Pote de Barro” é citado na publicação dos Professores Indígenas 

Xacriabá como algo que está na raiz de sua cultura. São narrados casos de 

potes que são desenterrados no meio da estrada, e reconhecidos pela 

comunidade como seu patrimônio cultural, há também registros como as ternas 

lembranças do pote de água fresca da casa do vovô Otaviano, que nem sabia 

quem fez o pote, se sua avó ou bisavó. A oficina de cerâmica mostrou-se um 

lugar excelente para instigar uma discussão sobre a cultura Xacriabá. A 

presença de D. Dalzira foi determinante para o início da discussão do que 

caracterizaria a produção indígena e especificamente a da cultura Xacriabá. 

Este assunto surgiu espontaneamente durante a oficina e engajou a todos, 

despertando a atenção dos participantes para questões inerentes ao seu fazer. 

Ela defendeu que todos deveriam conhecer os métodos tradicionais de 

construção da cerâmica e que os moldes deveriam ser usados como um apoio 

para esta produção. Falou da valorização dos elementos culturais tradicionais 

Xakriabá tanto para uso na própria comunidade quanto para representar a 

cultura no caso de ser vendida e ir parar em outras terras. O alto grau de 

interesse e envolvimento dos alunos espelhado na qualidade e quantidade de 

trabalhos produzidos foi surpreendente, e isto não teria ocorrido se suas 

necessidades e vontades reais não tivessem sido consideradas.  Presenciei a 

articulação de esquemas comunitários para dar continuidade ao trabalho que 

iniciamos em que se combinou que durante os finais de semana aqueles que 

moram mais próximos da aldeia Sumaré se encontrariam para preparar juntos o 

barro, produzir as peças e fazer as queimas, e espero que esta disposição tenha 

de fato continuidade, pois é notório o prazer desta comunidade ao trabalhar 

unida e notáveis os frutos deste trabalho. 
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ABSTRACT  
This article describes the work done by the author and the UFSJ team between 

August 30 and september 9, 2009, in the Xacriabá indian comunity, situated in 

São João das Missões, in the North of Minas Gerais.With the support of the 

Culture State Fund, there´s been a continued  work to promote the production in 

ceramics and the ransom of identity. This article describes the effort os previous 

workshops and through a photographic documentation registers the pieces of the 

most influent artisans in the communities that would receive the workshops in 

kiln construction and ceramics. The main demands verified in the interviews are 

attended to in the ceramics workshops where one of the main concerns were the 

relationship between tradition and technical innovation.  
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