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Introdução

A atividade de cerâmica artesanal desenvolvida na 
cidade de Tracunhaém (zona da Mata de Pernambuco) 
é a principal fonte de renda do local. Utilizando 
técnicas primitivas, ela está baseada essencialmente em 
um saber intuitivo passado por via oral de geração a 
geração Apesar deste caráter intuitivo das ações 
praticadas em tal artesanato, este artesanato está 
impregnado de significados científicos relevantes, por 
vezes ocultos, nas ações de seus trabalhadores, 
variando desde algumas simples aplicações mecânicas 
a fenômenos térmicos mais complexos. Mais 
recentemente, a cerâmica artesanal passou a incluir 
também, o recurso da eletricidade.

Apesar de que os significados contidos em tais 
atividades não estejam explícitos para os artesãos, uma 
reflexão mais detalhada sobre estas atividades pode 
contribuir decisivamente para revelar o conteúdo 
científico implícito na mesma e o seu grande potencial 
pedagógico para os habitantes da região. O presente 
trabalho analisa os conceitos científicos presentes nas 
atividades mecânicas executadas, deixando para outra 
oportunidade a análise dos fenômenos térmicos 
envolvidos nas mesmas.

Material e Métodos

A presente pesquisa se insere no paradigma 
qualitativo e deste modo não utiliza os recursos de 
estatísticas, mas visa a dar uma visão geral e analítica 
da situação vivenciada pelos atores sociais envolvidos 
em um estudo de caso realizado na cidade de 
Tracunhaém. Para que esta visão analítica fosse 
construída procedemos com o uso de observações de 
campo registradas por meios fotográficos e com 
gravações fonográficas de alguns depoimentos dos 
sujeitos envolvidos nas tarefas artesanais investigadas.

Procedemos, em seguida, a uma análise dos 
significados científicos impressos na realidade 
observada na tentativa de decodificar em termos 
significativos as ações técnicas executadas pelos 
trabalhadores. Um relevo especial foi dado também na 
busca inicial dos aspectos de gênero contidos nas 
atividades observadas, além da já acima comentada 
investigação dos conceitos científicos presentes nas 
atividades laborais estudadas. Para tal, foi de grande 
valia o recurso a uma literatura de Física Aplicada 

como, por exemplo: Swift [1], Jardine [2], Bloomfield [3],
Trefil & Hazen [4]. A discussão e os resultados que seguem 
são, portanto, uma análise do fenômeno observado. Nela 
apresenta-se uma descrição seqüencial das atividades 
laborais executadas pelos trabalhadores, entremeada com 
comentários analíticos referentes às questões acima 
mencionadas.

Este trabalho é feito com o intuito de subsidiar possíveis 
usos educacionais do mesmo que visem partir deste saber 
intuitivo, decodificando-o, em direção a uma compreensão 
mais elaborada e a um saber científico sistematizado. A 
reflexão aqui apresentada equivale a dar os primeiros 
passos em direção ao que Paulo Freire [5] e [6] chamou de 
“levantamento temático” em busca dos “temas geradores” 
de uma educação formal. É com este objetivo de apoio às 
ações de outros educadores que oferecemos a reflexão que 
se segue sobre a ciência contida no artesanato de barro de
Tracunhaém.

Resultados e Discussão

O trabalho feminino com a cerâmica em Tracunhaém 
limita-se, quase que exclusivamente, à confecção e pintura 
decorativa de peças ornamentais. As mulheres não 
participam das atividades mais pesadas da coleta, do 
transporte, da mistura e das pesadas operações de amassar 
o do barro. Elas também são frequentemente excluídas de 
outras atividades relacionadas à confecção de peças como 
jarros, panelas e pratos de cerâmica. Tais atividades, como 
o uso do torno, o desbaste das peças, assim como a 
secagem e o cozimento ao forno, são todas elas atividades 
tradicionalmente masculinas.

Apenas no alisamento da cerâmica foi possível observar 
também o trabalho feminino. Poder-se-ia, em princípio, 
cogitar que esta quase exclusão feminina na cadeia 
produtiva do trabalho cerâmico artesanal seria devida 
exclusivamente ao elevado esforço envolvido nos referidos 
trabalhos. Entretanto, isso não procede, pois nem todas 
essas atividades são de fato muito pesadas. Algumas delas, 
por exemplo, como o desbaste e o alisamento das peças 
recentemente torneadas são realizados quase que 
exclusivamente à custa da exploração do trabalho infantil 
masculino.

Ressalte-se, porém, que no trabalho do torno aproveita-
se tanto a mão de obra masculina jovem quanto a mais 
idosa. Os jovens operam pesados tornos manuais, mais 
econômicos, e bem mais cansativos. Os mais idosos 



trabalham com tornos eletrificados, mais custosos, mas 
que exigem um esforço físico muito mais leve. Mesmo 
em tais tornos eletrificados de funcionamento mais 
leve, o trabalho feminino é ainda assim excluído. Em 
um local onde praticamente a única fonte de renda é o 
trabalho cerâmico com o barro, a mulher permanece 
segregada ao lar em atividades laborais cujos valores 
dos seus trabalhos não são transformados mais 
diretamente em mercadorias e cuja importância, 
portanto, é mais facilmente negligenciável.

A atividade cerâmica artesanal consome grande 
quantidade de lenha, seja ela composta por simples 
gravetos e galos de árvores ou por toros bem mais 
grossos provenientes do corte de troncos inteiros. Desta 
forma, sem condições de utilizar o aquecimento a gás 
em seus fornos ainda primitivos a atividade artesanal 
com o barro contribui para a devastação do meio 
ambiente com a conseqüente redução da cobertura
vegetal.

Um detalhe importante na elaboração inicial da 
massa de moldar é o seu pisoteamento com cinza 
branca para a obtenção de um melhor endurecimento 
da mesma. A matéria prima utilizada na confecção 
artesanal das peças de cerâmica de Tracunhaém é 
composta de dois tipos principais de argila: o barro 
mais escuro, de origem local e o barro mais claro que é 
trazido de fora O barro mais escuro tem uma 
consistência mais mole e frágil, apresentando um alto 
índice de porosidade. Por isso, ele é costumeiramente 
misturado com cinzas claras no preparo da massa a ser 
trabalhada. As cinzas endurecem a massa ao 
preencherem boa parte das lacunas existentes na 
mistura. O segundo tipo de argila é o barro branco que 
apresenta uma menor porosidade e é utilizado em 
peças que requerem um melhor acabamento. No 
preparo artesanal inicial da massa cerâmica, o barro é 
amassado com os pés para que seja obtida uma mistura 
de argila mais homogênea e de características 
granuloscópicas mais reduzidas. É um trabalho árduo, 
feito com os pés artesão e que necessita ser feito com a 
massa molhada. Este é o motivo pelo qual o referido 
pisoteamento da massa é feito sempre com um balde de 
água por perto. Por ser uma tarefa das mais árduas, esta 
atividade é exercida preferencialmente pelos adultos 
mais jovens.

Depois de ser pisoteada, a massa torna-se um pouco 
mais homogênea. Segue-se, então, uma segunda fase de 
preparo da argila, na qual ela é agora amassada com as 
mãos para atingir um aspecto ainda mais homogêneo. 
Este segundo amassamento reduz ainda mais o caráter 
granuloscópico da massa. Neste segundo processo 
tenta-se também eliminar quaisquer impurezas, como 
pequenas pedrinhas ainda presentes na mistura. Deste 
modo, a massa ainda molhada, torna-se cada vez mais 
homogênea e flexível, podendo agora ser trabalhada 
para adquirir a forma de uma peça. Para isso, a massa é 
cortada em pedaços e enrolada na forma de cilindros 
(rolos) com um instrumento de corte rudimentar. Os 

rolos de argila são então produzidos após a segunda fase do 
amassamento e formam bolos que se constituirão na 
matéria prima a ser levada, na fase seguinte, para os tornos 
de revolução. 

O trabalho no torno mecânico (não eletrificado) é 
executado pelos trabalhadores mais jovens. Ele é 
impulsionado com o pé através da tração de uma roda. É 
interessante observar que esta roda de madeira tem uma 
largura bem grande e que o pé do trabalhador se apóia 
preferencialmente na periferia da mesma. Isto evidencia a 
tentativa de minimizar o esforço despendido aumentando o 
torque (momento da força). É como em uma alavanca, 
quanto maior o braço da alavanca, menos o esforço. Deste 
modo, o torque aumenta com o afastamento do pé do 
trabalhador do centro (torque) aumenta com o afastamento 
do pé do eixo da roda. O freio do sistema é feito 
igualmente com o pé através do atrito do mesmo contra a 
mesma roda de tração. Enquanto isso, a forma da peça de 
barro mole é obtida com a pressão constante da mão do 
artesão contra o molde em rotação.

Enquanto o atrito do pé com a roda de tração é 
maximizado, o atrito das mãos com a peça de barro a ser 
moldada é minimizado. Para isso, o artesão molha 
constantemente as suas mãos com água com o objetivo de 
diminuir o coeficiente de atrito de deslizamento. Sem esta 
precaução, a peça poderia aderir às suas mãos e sofrer uma 
indesejada deformação. 

A fase seguinte é uma primeira rápida pré-secagem das 
peças de barros obtidas no torno de revolução. Ela é feita à 
sombra para que se obtenha uma secagem lenta e com isso 
não se formem bolhas de ar na cerâmica. Trata-se de um 
leve endurecimento que permite ainda a retirada de aparas 
para um primeiro acabamento.

A retirada manual de aparas é feita com um 
instrumento de corte, como uma faca, por exemplo. Esta 
uma tarefa que requer menor esforço físico e talvez por isso 
seja quase sempre tido como reservado ao gênero feminino 
ou mesmo ao trabalho infantil. Também a fase seguinte de 
alisamento das peças já desbastadas com bastão e água é 
reservada ao trabalho infantil. Nela, o atrito deve ser 
bastante leve e suave, sob pena de que seja retirado mais 
barro do que o necessário da peça ainda em acabamento.

As peças de barro (panelas e outros artefatos) são postas 
novamente ao Sol para secarem antes de irem à fornalha 
para que parte da água contida ainda no barro seja retirada 
do mesmo. Sem essa lenta secagem previa, a rápida 
vaporização da água causada pelo aquecimento das peças 
colocadas no forno poderia ocasionar o surgimento de 
bolhas de ar que tornariam a cerâmica mais frágil, podendo 
até mesmo trincar as paredes da mesma. Note-se que a 
dilatação do vapor é bem mais acentuada que a de um 
sólido como o barro. Note-se também que o barro é uma 
mistura heterogênea que, portanto, apresenta coeficientes 
de dilatação variável. Tudo isso contribui para que o pré-
aquecimento ao Sol das peças confeccionadas e mesmo o 
posterior aquecimento das mesmas na fornalha deva ser 
feito de forma lenta. Por este motivo, a lenha, um 



combustível de energia interna não muito alta, parece 
bem apropriado para a confecção da cerâmica.

Existe também o torneamento elétrico. Ele difere do 
torno mecânico apenas pelo fato de que dispensa a 
tração e o freio com os pés, mas o uso das mãos nas 
peças em rotação é idêntico ao executado no torno 
mecânico.  Por ser mais rápido que aquele, é mais 
freqüente que se utilize uma varinha para estabelecer a 
altura das peças, assim como um cordão para delimitar 
o corte das mesmas.

A ciência dos processos térmicos contidos na
secagem das peças já moldadas ao forno, como 
dissemos na Introdução, é um caso à parte e que 
merece uma discussão mais pormenorizada que foge ao
escopo do presente trabalho, mas que se oferece para 
futuros estudos. Em ambos os casos (seja na análise 
dos processos mecânicos, aqui brevemente descrita, 
seja na análise dos fenômenos térmicos envolvidos na 
atividade de confecção da cerâmica) a riqueza de 
conteúdos científicos presentes é inconteste. A sua 
explicitação pode ser vista como uma ferramenta útil na 
elaboração de propostas de ensino que ensejem partir 
do real vivido em direção a uma aprendizagem mais 
significativa.
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Figura 1 Figura 2

Figura 1. Artesãs pintando os bonecos de barro confeccionados por elas mesmas. No artesanato de barro de Tracunhaém, as atividades femininas 
são restritas quase exclusivamente à confecção e à pintura de tais bonecos, assim como ao alisamento com água das peças maiores de barro 
produzidas nas olarias, como panelas e jarros, por exemplo.

Figura 2. Detalhe da operação do torno mecânico. Note-se a grande largura da roda de tração sobre a qual repousa o pé esquerdo do trabalhador. 
Note-se, ainda, que o referido pé esquerdo encontra-se próximo à borda da roda para que a distância até o eixo seja a maior possível e com isso o 
torque seja maximizado. Observe-se também que o pé direito do trabalhador encontra-se permanentemente esticado repousando sob a bancada.




