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vai carregar bandeira. 
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esta espécie ainda envergonhada. 
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Inauguro linhagens, fundo reinos 
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já a minha vontade de alegria, 

sua raiz vai ao meu mil avô. 
Vai ser coxo na vida é maldição pra homem. 

Mulher é desdobrável. Eu sou.  
 

Adélia Prado  



 

 

 
Resumo 
O presente trabalho foi desenvolvido em cerâmica e teve como motivação as 
mulheres que trabalham na horta comunitária Vida Verde, localizado no bairro do 
Senhor dos Montes, em São João del-Rei. A partir do contato com essas mulheres 
pude perceber suas histórias e dificuldade. Assim, consegui homenageá-las criando 
vários jarros irrigantes por gotejamento, com o formato feminino, para auxiliar assim 
nos cuidados com a horta e ao mesmo tempo um modo de ornamento ao espaço 
que elas trabalham.  
 
Palavras-chaves: Artes Aplicadas, Cerâmica, Design, Gênero, Hortas Comunitárias,  
 
 
 
 
Abstract 
The present work was developed in ceramics and had as motivation the women who 
work in the community garden Vida Verde, located in the neighborhood of Senhor 
dos Montes, in São João del-Rei. From the contact with these women I could 
perceive their stories and difficulty. Thus, I was able to pay homage to them by 
creating several drip irrigation jugs, with the female shape, to help in the care of the 
garden and at the same time a way of ornamenting the space they work. 
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1. Introdução 
 
 

O presente trabalho foi desenvolvido em cerâmica e teve as mulheres da 

horta comunitária Vida Verde, como fonte de motivação. Após um tempo de convívio 

com as integrantes da horta e de ouvir suas dificuldades, pude fazer um objeto que 

as auxiliasse no dia a dia de trabalho. Para tanto, são utilizados projetos aprendidos 

ao longo do curso para maior aproveitamento do objeto elaborado. 

Esse estudo almeja ainda demonstrar as dificuldades que mulheres encaram 

nos dias atuais e como a economia solidária pode ser uma escolha acertada para 

sua independência financeira. 

A escolha por esse tema não se deu de forma aleatória, já que as mulheres 

vêm ganhando ao longo do tempo mais visibilidade no campo da economia solidária, 

pois esse é um espaço de inclusão. Em movimentos como horta comunitária, 

encontra-se iniciativas de sustentabilidade colocadas em prática e locais onde 

ocorre a troca de saberes e experiências. 

Esse projeto usa esse pequeno grupo como exemplo da versatilidade da 

mulher e as homenageia através de vasos mostrando que qualquer uma pode ser 

independente. 
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2. Desenvolvimento 

 

2.1. Inspiração 

 

As mulheres lutam diariamente para enfrentar e superar as desigualdades 

que as envolvem até os dias atuais, como cuidar das suas casas e dos filhos. Assim, 

muitas delas já passaram por diferentes momentos da história e contextos sociais 

distintos, que inclui desde tragédias e dramas até situações de superação. 

Encontramos na história a resistência de famílias onde o patriarcado predominava 

na escola e no trabalho. Pois, ainda hoje, mulheres desempenham o mesmo 

trabalho que homens, mas são remuneradas de forma desigual ou na própria 

sociedade que às vezes a enxergam somente como aquela que cuida da casa e dos 

filhos sem direito a nada, as diferenças são fortes e presentes ainda.  

Devemos admitir que avanços já foram feitos em diversas questões sobre a 

visão da mulher, seja através de movimentos feministas ou através dos direitos 

humanos, mas ainda estamos um pouco longe da situação ideal. 

Percebemos essa realidade a qual a mulher não tem seu trabalho valorizado, 

às vezes até ignorado, ainda por questões “culturais” presentes, sobretudo as 

mulheres têm um papel muito importante no desenvolvimento social e econômico do 

país, segundo Daller e Moreira (2009, p. 26): 

 

Os dados das Agências das Nações Unidas demonstram claramente como a 
pobreza é um fenômeno que atinge antes de tudo as mulheres, e isso levou até a 
inventar a expressão “feminilização da pobreza”. As mulheres representam mais 
de 70% dos pobres a nível global e são 500 milhões aquelas que vivem em 
condições de extrema pobreza. As mulheres constituem também a maioria da 
força de trabalho utilizada na agricultura, produzindo a maioria dos recursos 
alimentares consumidos nos países em desenvolvimento e nas economias de 
transição, e representam os principais agentes da segurança alimentar, do bem-
estar familiar e das comunidades locais. No entanto, possuem menos de 2% das 
terras cultiváveis, recebem somente 1/3 da renda mundial e dificilmente são 
consideradas pelas estatísticas oficiais nacionais. Elas têm também menos acesso 
à instrução e, portanto, às posições de trabalho de alto perfil em relação a 
homens.  

 

Uma das características da mulher é o dinamismo, como diria a poetiza Adélia 

Prado “Mulher é desdobrável” (PRADO, 1993, p.11.), já que isso pode ter sido uma 

imposição adquirida histórica ou culturalmente. A mulher cuida da casa e da família, 
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trabalha, estuda de forma que nenhum dos setores em que assume 

responsabilidade seja prejudicado. 

Sendo assim, não é dificuldade para mulher montar seu próprio negócio, e 

muito menos, transformá-lo em algo lucrativo. Tudo que a mulher se propõe a fazer, 

mesmo sendo uma simples atividade cotidiana, pode se transformar em um negócio 

produtivo, rendável. 

As formas criativas que algumas mulheres inventam para poder solucionar os 

seus problemas cotidianos são muito importantes para promover e fortalecer o 

desenvolvimento social, econômico e cultural, não só delas, mas também da 

sociedade em que vivem mostrando para os outros como lidar de forma criativa com 

as adversidades do cotidiano, e transformar de forma positiva a sua realidade sendo 

assim algo gratificante e inspirador. Como podemos observar na própria brincadeira 

citada no meme a seguir: 

 

 

 

De outro modo, ainda podemos observar, conforme o pensamento de Paul 

Singer (2008, p.09), “para que tivéssemos uma sociedade em que predominasse a 

igualdade entre todos os seus membros, seria preciso que a economia fosse 

solidária em vez de competitiva. ” Assim a economia solidária aparece como uma 

alternativa de trabalho e conciliação na vida doméstica que ainda faz parte da rotina 

da mulher, e gera para muitas a sua liberdade financeira. 

Em muitos cenários capitalistas, a mulher é colocada à margem social, mas 

podemos citar Oliveira (2008, p.225) que diz  

 

Tradução livre: 
Eu joguei Dungeons & Dragons com 
minhas filhas. 
 
A missão era lutar contra os lobos 
que rondavam a cidade 
 
Em vez disso, elas os alimentaram e 
os transformaram em seu exército 
aliado de lobos. 
  
Meninas, cara. Elas vão assumir o 
controle do mundo. 
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Nesse contexto, é lícito destacar o papel do trabalho feminino no âmbito dessas 
transformações. Além de mudanças no âmbito político, econômico e social, 
percebem-se também mudanças nos aspectos culturais. Anteriormente, o trabalho 
feminino restringia-se ao cuidado com o lar e com os filhos, porém, no contexto 
contemporâneo está havendo um movimento em que as mulheres são, cada vez 
mais, responsáveis por subsidiar financeiramente seus lares, não obstante, elas 
estão delineando sua presença no mercado de trabalho.  

 

A mulher tem ganhado mais espaço no campo da economia solidária, pois ali 

é um núcleo democrático de inclusão. Um exemplo dessa inclusão são as hortas 

comunitárias, que são espaços onde vários conceitos e atitudes sobre 

sustentabilidade são colocados em prática. São lugares de interação, para troca de 

saberes e experiências. 

Os objetivos das hortas comunitárias variam de acordo com a necessidade 

dos envolvidos, em alguns casos auxiliam na renda, em outros na alimentação, 

ajuda na socialização das envolvidas, além de lhes proporcionar mais 

conhecimentos sobre as técnicas de plantio.  

Como exemplo, temos a horta comunitária Vida Verde, que funciona desde o 

final de 2016. Tal projeto localiza-se no bairro Senhor dos Montes, na cidade de São 

João del-Rei. Encontra-se em atividade um grupo composto somente por mulheres. 

No quadro da vida pessoal, algumas delas são marcadas pela exclusão social, 

econômica e cultural. Elas atuam de forma ativa nessa horta comunitária e mostram 

como áreas excluídas da sociedade podem modificar não somente suas vidas mais 

também o espaço no qual elas trabalham. 

  A horta, além de auxiliar no sustento e na renda dessas mulheres, age 

também como terapia na vida de algumas. Sem contar que contribui no combate à 

fome e na segurança alimentar das famílias que se encontram em situação de 

vulnerabilidade social. Ainda torna os hábitos alimentares mais saudáveis, já que 

provem cursos de aperfeiçoamento nessa área e aproveitam mais os alimentos que 

possuem, asseguram a qualidade e a quantidade na produção dos produtos, pois se 

organizam de forma que não falte. Por fim, ainda garante às integrantes acesso a 

alimentos frescos e saudáveis e agenceia a participação efetiva das colaboradoras 

da horta em sua administração de maneira que possam conseguir sua 

sustentabilidade econômica e ambiental.  
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Figura 1 – Horta comunitária Vida Verde no bairro Senhor dos Montes, foto: Natália Silva 

 
 

 

Figura 2 - Horta comunitária Vida Verde no bairro Senhor dos Montes, foto: Natália Silva 



16 

 

 

 

 
Figura 3 - Horta comunitária Vida Verde no bairro Senhor dos Montes, foto: Natália Silva 

 
 
 
 

 

 
Figura 4 - Horta comunitária Vida Verde no bairro Senhor dos Montes, foto: Natália Silva 
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2.2. O lugar 

 

Em São João del-Rei, Minas Gerais, um dos seus bairros “periféricos” é o 

Senhor dos Montes. Esse bairro se localiza na parte oeste da cidade, aos pés da 

Serra do Lenheiro. Sua origem se deu com a exploração do ouro. Foi ali, aos pés da 

serra, junto ao ribeirão que encontraram ouro à “flor da terra”, ou seja, na superfície. 

O mineral era tão abundante que se entrelaçava nas raízes das vegetações ali 

predominantes. Nessa mesma região, temos o “corgo seco1”, uma parte da serra do 

lenheiro em que se extraíram grandes blocos de pedra que foram utilizados nas 

construções das igrejas e pontes da nossa cidade. 

 

 
Figura 5 - Vista parcial da Serra do Lenheiro, São João del-Rei, foto: Natália Silva 

 

Como todo bairro, temos também uma pequena capela que foi construída em 

meados do século XIX, cujo padroeiro é o Senhor Bom Jesus do Monte, que deu 

assim o nome ao lugar. A população local é muito religiosa e participa dos eventos 

da igreja, bem como em toda a cidade. Nas épocas de festa do padroeiro do bairro, 

normalmente, no final do mês de agosto e início do mês de setembro, existe uma 

comoção de todos com a procissão e festividades que fazem parte dos ritos 

tradicionais. 

                                                 
1 É um córrego que está nomeado seguindo a variação linguística local. Ele só surge quando estamos 
em épocas chuvosas. 
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A vida escolar no bairro se iniciou em 1923, com uma escola mista municipal. 

Em 1966, fundou-se a “Escola Estadual Idalina Horta Galvão”, que está até hoje em 

atividade e é a única instituição de ensino existente no local. 

Um ponto turístico bem conhecido no bairro é o Cristo Redentor, que teve o 

Cristo Inacabado de Aleijadinho como inspiração para sua produção, sua fundição 

em bronze ocorreu na Itália. É uma estátua de quatro metros e meio de altura 

pesando duas toneladas e meia, que fica sobre um pilar de treze metros de altura 

feito de pedra sabão e com linhas barrocas, seguindo a arquitetura das igrejas da 

cidade. É uma linda obra, mas infelizmente poluída visualmente pela presença das 

torres de antena que foram ali instaladas. 

 

 
Figura 6 - Vista do cristo bairro Senhor dos Montes, foto: Antônio F. Giarola 

 

No bairro, ainda se encontra a mais antiga escola de samba da cidade, o 

“Grêmio Recreativo Escola de Samba Bate Paus”, fundado em 1933. Esse é outro 

ponto de união do bairro já que se mobilizam na organização das fantasias, 

alegorias e na afinada bateria composta pelos meninos do bairro, que empolgados 

pelo repiques ficam logo sonhando em participar da tão falada festa.    

Normalmente, o bairro tem suas ruas muito movimentadas e sonorizadas. É 

um lugar em que os moradores possuem bastante familiaridade entre si, como se 

pode observar a qualquer hora do dia em que se faz uma visita, pequenos grupos de 

papo na calçada. Em dias de nascimentos e casamentos, a participação é 

compartilhada por toda a vizinhança, como também, nas horas de perda em que a 

dor do silêncio é adotada por todos nas ruas, assim como uma grande família. 
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Mesmo com tantos pontos positivos, a fama de ser um bairro perigoso 

sobressai e afasta dali muitas pessoas. Apesar da violência ali não ser diferente dos 

outros locais de nossa cidade, o bairro carrega um estigma que na verdade não 

condiz com a realidade. 

É importante ressaltar que o bairro, Senhor dos Montes, é um lugar que 

reproduz fielmente muitas representações sociais, pois o “morro” é a “periferia, 

subúrbio” logo é “perigoso, local de criminalidade”. Além disso, outra reprodução 

seria a presença do samba, como diria a própria canção “o morro foi feito de 

samba2”, e é o lugar desta cultura na cidade. 

 

Figura 7 -Vista do bairro Senhor dos Montes, foto: Natália Silva 

 

A população que vive ali ou em contextos parecidos ao de periferia sofre por 

uma infinidade de fatores históricos, sociais e econômicos, que aumentam as 

experiências e as formas de exclusão. As mulheres, como não é nenhuma novidade, 

passam às vezes por dificuldades maiores não só as econômicas e sociais, mas 

também as afetivas. Muitas delas são vítimas escondidas da violência, em casos 

que acompanham gerações. Outras, às vezes, estão sozinhas e não podem contar 

com a família pela falta física ou mesmo pelo abandono e os governantes são quase 

inexistes em auxilio a elas.  

Muitas pesquisas recentes mostram que as mulheres carregam um fardo 

cada vez maior com relação ao abandono, à violência e ao desrespeito.  

Ao longo da história, as mulheres foram consideradas incapazes de 

desenvolver várias tarefas e acabaram fazendo o que era estabelecido pela 

                                                 
2 Trecho da música “Não deixe o samba morrer” composto por Edson Conceição e Aloísio Silva, 
gravado pela primeira vez em 1975. 
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sociedade. Assim, as profissões eram restritas e acabavam por reforçar o papel 

social que já instituem ao longo dos anos, sendo a responsável, por exemplo, pela 

educação dos filhos e os afazeres domésticos.  

Com o pequeno progresso da humanidade, a mulher ganhou um espaço 

maior na sociedade. Como a economia solidária, por exemplo, que é uma bandeira 

que se levanta em comunidades que ficam de lado, pois ela trabalha para que exista 

cada vez mais igualdade.  

Conforme Singer (2008 p.09) “a solidariedade na economia só pode se 

realizar se ela for organizada igualitariamente pelos que se associam para a 

produzir, comercializar, consumir ou poupar. ” Os próprios moradores se organizam 

para haver melhorias gerando renda, trabalho e desenvolvimento do local. A 

população quer melhorar sua comunidade ao mesmo tempo em que gera renda. 

Com uma boa visibilidade, vale ressaltar a horta comunitária Vida Verde 

presente nesse bairro, que começou como uma iniciativa simples, com poucas 

integrantes e ocupando um espaço cedido pela prefeitura municipal. Hoje, já 

fortalecido e fundamentado conta com um grupo bem maior e que continua a se 

desenvolver, pois tem o seu diferencial. Já que, desde o início, não se apegou 

somente nas técnicas de cultivo de uma horta, elas foram além. Valorizam os 

saberes e as necessidades de cada integrante, fortalecendo a confiança, às vezes 

abalada por outras adversidades pessoais, e exaltando seus pontos positivos. Com 

a união do grupo, elas conseguiram se expandir para outros locais do bairro. A 

visibilidade que esse grupo de mulheres possui cria referências positivas e as 

fortalece, ajudando na criação de novas iniciativas. 

As figuras abaixo demonstram o crescimento e expansão da cooperativa, 

Vida Verde, e tentam ilustrar a importância do projeto. 
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Figura 8 – Participação da Horta Vida Verde na festa da família organizada pelo CRAS, foto: 

Anderson Duarte  

 

 

 
Figura 9 –Horta comunitária Vida Verde bairro Senhor dos Montes, confecção de kokedamas para 

mostra vestígios da UFSJ, foto: Anderson Duarte  

  

Programas, como esse da horta comunitária, levam a uma visão de 

sustentabilidade e que devemos repensar a vida em nosso planeta, tendo um alto 

conhecimento sobre nós, enquanto humanos, e do meio em que vivemos. Sendo 

esse um sistema econômico e ecológico, promovendo saúde, gerando renda e 

modificando a paisagem urbana. Todo o cultivo feito é de forma natural com adubos 

orgânicos e sem agrotóxicos, motivando a sustentabilidade local e práticas de 

economia solidária. 
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Atualmente, as hortas comunitárias vêm ganhando visibilidade devido a seu 

vasto campo de discussões. Essa é uma alternativa de combate à fome e à pobreza, 

auxilia na alimentação de forma mais saudável e na qualidade ambiental das 

cidades.  
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2.3. Mulheres, uma inspiração na arte 

 

Desde a pré-história, as mulheres sempre foram representadas na arte, já nos 

primeiros registros. O que se pode perceber são as implicações ideológicas 

impostas que as elas enfrentam desde então. 

 

As mulheres são idealizadas, segundo estereótipos de beleza e valores, de 

acordo com cada período a qual foi representada na arte. Com imagens exaltando, 

na maioria das vezes, sua beleza física, formas generosas e maternais. Ao longo da 

história, encontramos diversas representações nesse sentido mostrando a 

idealização que se tinha da figura feminina. 

O Realismo, surgiu em um momento propicio que foi junto a revolução 

industrial, ele cresceu ao lado da industrialização das cidades da Europa, foi uma 

época a qual se experimentava os avanços nas áreas científicas e um rompimento 

com o passado. O período foi marcado por mudanças no modo de pensar e agir das 

pessoas “o belo é verdadeiro”. Passaram a interpretar a natureza de forma realista, 

deixando as emoções de lado. Os adeptos do Realismo têm como uma de suas 

principais características a abordagem de temas políticos e problemas sociais. (Cf. 

Battistoni 2008) 

 Os artistas que faziam parte do Realismo representavam questões que a 

sociedade passava e que antes eram ignorados. Podemos citar Jean François Millet 

como um dos artistas que representava essa realidade antes ignorada. Millet foi um 

pintor e um dos fundadores da escola de Barbizon na França rural. É conhecido 

como precursor do realismo por suas representações da vida e do trabalho no 

campo. 
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Figura 10 –MILLET Jean François. Plantadores de Batatas. Óleo sobre tela, 1861, fonte: 

Museum of Fine Arts, Boston. 

 

Nessa obra, Plantadores de batata, Millet representa um fato que era visto 

como inadequado. As pessoas da época consideravam a batata um alimento 

desapropriado até para os animais, mas esses camponeses da obra estão plantando 

o vegetal para consumo próprio. Ele representa as desigualdades sociais da época e 

a importância do trabalho do plantador, mostrando que ele não deve ser menos 

nobre que qualquer outro trabalho desenvolvido. 

 

 
Figura 11 – MILLET, Jean François. Angelus. Óleo sobre tela, 1957-1859, fonte: Museu de 

Orsay, Paris. 

 



25 

 

 

 

Já a obra Angelus, pode remeter vários sentimentos, pode gerar emoção que 

encantou grandes artista ao longo do tempo. Os camponeses cumprem com seu 

árduo trabalho e ao final do dia realizam a reza do Angelus, agradecendo a Deus por 

mais um dia de trabalho. 

 

 
Figura 12 - MILLET, Jean François. As Respigadoras. Óleo sobre tela, 1857, fonte: Musée 

d’Orsay. 
  

 
Para essas mulheres era autorizado que pegassem as sobras da colheita 

nessa obra, As Respigadoras. Ela fala novamente das desigualdades social que 

encontramos desde outras épocas. A forma como essas mulheres recolhem os 

restos mostram o olhar sempre voltado para o chão e o rosto ofuscado sem nenhum 

tipo de contato, como se mostrassem ali a pouca importância que possuem dentro 

do contexto social. Em suas obras, Millet mostra valor do árduo trabalho executado 

pelas mulheres pobres em suas obras, representam a classe rural. Ele não quer 

mostrar a beleza e sim a realidade, suas obras repassam a visão realista da pobreza 

e da classe trabalhadora rural da época.  

Millet fez grandes representações de uma classe tão despreza ao longo da 

história, e seu legado na arte se mantém até hoje. Chegou a influenciar grandes 

pintores como Van Gogh e Dali. 
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Figura 13 – MILLET, Jean François. Camponesa com um Ancinho 1857. Pastel e crayon sobre papel, 

39 x 34 cm Metropolitan Museum, Nova York 
 

 

 
 

 
Figura 14 – MILLET, Jean François. O semeador. Óleo sobre tela, 1850, óleo sobre tela, 101 x 82 cm 

Museum of Fine Arts, Boston 
 

 

 
 

No Brasil, encontramos algumas referências desse tipo de trabalho, 

mostrando a mulher no trabalho rural e as desigualdades e preconceitos que alguns 

sofriam. 

José Ferraz de Almeida Junior, foi um pintor e desenhista brasileiro da 

segunda metade do século XIX, é tido como precursor das abordagens de temáticas 
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regionalistas, dando destaque a personagens simples e anônimos e retratou a 

cultura caipira com extrema fidelidade. 

 

 
Figura 15 – ALMEIDA JÚNIOR, José Ferraz de. O Violeiro. Óleo sobre tela, 1983, fonte: Pinacoteca 

do Estado de São. 
 
 
 

 
Figura 16 - ALMEIDA JÚNIOR, José Ferraz de. Nhá Chica. Óleo sobre tela, 1895, fonte: Pinacoteca 

do Estado de São. 
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Figura 17 - ALMEIDA JÚNIOR, José Ferraz de. O recado difícil. Óleo sobre tela, 1895. Fonte: 

Museu Nacional de Belas Artes  
 

 

Temos também, Georgina Moura Andrade de Albuquerque foi pintora, 

desenhista e professora. Era considerada a frente de seu tempo e também 

introdutora do impressionismo no Brasil. Em suas representações de trabalho ela 

prioriza mostrar a mulher nessa situação. É importante destacar que Georgina de 

Albuquerque é uma das poucas mulheres que apresenta um trabalho voltado a 

própria mulher. A pintora dizia que fazia questão de pintar mulheres trabalhando 

para mostrar que elas também faziam os mesmos trabalhos que os homens3. 

 

 

                                                 
3 Para maiores informações, consultar NOGUEIRA, M. H, Georgina de Albuquerque: trabalho, gênero 
e raça em representação. 2016. 130fls. Dissertação (Mestrado) - Instituto de Estudos Brasileiros, 
Universidade de São Paulo, São Paulo. 
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Figura 18 – ALBUQUERQUE, Georgina. No cafezal. Óleo sobre tela, 1930 s.d. Acervo 
Pinacoteca do Estado de São Paulo  

 
 

 
Figura 19 - ALBUQUERQUE, Georgina. Roceiras. Ó91 x 97,1930Museu Nacional de Belas 

Artes 
 

 
Cândido Portinari conhecido como o artista social. Ele foi um grande pintor, 

tido como um dos maiores artistas brasileiros conseguiu representar cultura, a 

infância, a pobreza e as questões sociais do Brasil, ajudando para que a cultura 

brasileira ficasse conhecida. Os temas sociais são destaque em toda sua obra. As 

festas populares, as favelas, as fazendas de café, as condições de trabalho e do 

trabalhador rural estão em destaque em suas maiores obras. Em seus quadros a 

tristeza e as condições que os trabalhadores da época viviam são evidenciados, 

mostrando muito os negros que trabalhavam em lavouras de café para produzir o 

que o país consumia e exportava. 
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Figura 20 – PORTINARI, Candido. O lavrador de café. Óleo sobre tela, 1934, MASP –Museu de artes 

de São Paulo Assis Chateaubriand 
 
 
 

 
Figura 21 - PORTINARI, Candido. Colona sentada. Óleo sobre tela, 1935Têmpera sobre tela, 97 x 

130cm.Reprodução/Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Coleção Mário de Andrade, São Paulo - 
SP 
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3.  Processo de criação do trabalho plástico 

 

Após um tempo de contato com as mulheres que trabalham na horta, pude 

constatar suas dificuldades, ouvindo seus dilemas, o que cada uma passa. Partindo 

dessa convivência, pensei em fazer algo que as ajudasse em seu dia a dia naquele 

local. Pude perceber também, depois de algumas conversas, que um dos obstáculos 

que elas tinham diariamente era a irrigação da horta, pois as mesmas não 

dispunham de nenhum tipo de sistema de irrigação instalado e o terreno além de ser 

um pouco íngreme conta, às vezes, com a falta de água. Surgiu, então, a vontade de 

produzir jarros irrigantes por gotejamento. 

Segundo Roberto Testezlaf (2017, 95)  

 

A irrigação por gotejamento se caracteriza por aplicar pequenos volumes de água, 
na forma de gotas, com alta frequência (reduzido intervalo entre irrigações ou 
turno de rega), nas áreas localizadas na zona radicular das plantas, molhando 
uma fração da superfície do solo, reduzindo as perdas e apresentando maiores 
valores de eficiência de aplicação quando comparada aos sistemas de aspersão e 
superfície. 

 

Dessa forma, o jarro que será produzido deverá ser usado de maneira correta 

para que evite possíveis desperdícios de água e auxilie de forma satisfatória a 

manutenção dos canteiros. 

No decorrer do curso de Artes Aplicadas, usufrui de várias matérias que 

auxiliaram no desenvolvimento desse projeto. Na matéria de Desenho Técnico e 

Metodologia do Projeto, ministrada pela Prof.ª Luciana Beatriz Chagas, foi sugerido 

que fizéssemos um utilitário para jardim. Tivemos então a oportunidade de pôr em 

prática nosso aprendizado até esse momento e a minha proposta foi uma luminária. 
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Figura 22 - Luminária desenvolvida para aula de desenho técnico e metodologia de projeto, 2015. Foto: Natália 

Silva. 

 
Como esse projeto obteve um resultado final bem-sucedido, eu procurei 

aperfeiçoar as técnicas de produção, confeccionando mais peças e observando 

novas possibilidades. Pensei então em produzir o jarro com o mesmo formato 

utilizado para as luminárias demonstradas acima. Seria uma forma de ter um objeto 

com a funcionalidade que elas precisavam, e que de alguma forma, estaria 

decorando o espaço de trabalho delas com as peças que iriam representá-las em 

suas funções diárias de trabalho. 

Para retratá-las com fidelidade foi necessário um tempo de observação dos 

trabalhos que são desenvolvidos na horta, a forma como manuseiam as ferramentas 

e a postura corporal de cada uma, e até o entrosamento de todo o grupo nas 

divisões de tarefas. Conforme as próprias pinturas que usei como referência 

mostram bem as formas singulares das mulheres que executam trabalhos braçais, 

assim, com muita destreza, identifico-as com precisão nas obras de Millet, cuja 

expressão corporal e o ambiente de trabalho são um retrato do dia a dia dessas 

mulheres.  

Para conseguir o formato do corpo de uma mulher, com o espaço necessário 

para armazenar a água da irrigação, usei uma garrafa como molde. E antes de 
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começar a modelagem, a envolvi com um plástico para separar a massa da 

superfície, evitando que a argila colasse na garrafa. 

 

3.1. Técnicas de Modelagem 

 

Para a modelagem desse projeto, optei por usar a argila branca de alta 

temperatura. A escolhi por já estar trabalhando com ela há algum tempo e por 

conhecer sua resistência e plasticidade. 

Para dar forma ao corpo do jarro, utilizei uma placa de argila que ao 

confeccioná-la tomei cuidado para que ficasse uniforme, com a mesma espessura. 

Para conseguir isso, utilizei uma superfície plana, duas réguas de madeira usadas 

como guias para determinar a espessura que gostaria que ficasse e um rolo de 

madeira. 

 
Figura 23 - Placa para confecção dos jarros. Foto: Natália Silva  

 

     Depois de envolver todo o molde com a placa de argila, comecei a dar as formas 

de cada mulher, modelando os seios os ombros e acrescentando massa nos lugares 

que era necessário. 

  Os braços foram modelados separadamente e para fixá-los na peça, usei 

uma ferramenta com ponta para fazer hachuras, de modo a favorecer a aderência 

das emendas. Apliquei ainda com a ajuda de um pincel a barbotina4 na peça para 

                                                 
4 Papa de argila ou de outra pasta cerâmica que se utiliza para unir as partes de uma peça em estado 
cru ou mole. 
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garantir a união entre as duas partes. E com um pequeno rolinho de argila, dei o 

acabamento final nos braços. 

 
Figura 24 –Modelagem sobre o molde. Foto: Natália Silva 

 
Na região do pescoço da peça, escavo fazendo uma abertura que servirá 

como um gargalo por onde coloca a água e posteriormente encaixa a cabeça 
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.  
Figura 25 –Peça modelada mostrando os acessórios modelados e a abertura no gargalo. Foto: 

Natália Silva 
 
 

Em algumas peças, modelei pequenos acessórios que depois de prontos vão 

servir como sementeiras para pequenas mudas de hortaliças. 

As cabeças das peças também foram modeladas separadamente de forma 

que servisse como uma tampa para o jarro. 

Depois de pronto, todo o corpo da peça precisa de tempo para a argila se 

firmar e então retiro a garrafa que servia de molde do interior da peça, evitando 

deixar muito pois com a secagem da argila e contração poderia ocorrer rachaduras. 

Para a base da peça, preparei uma pequena placa com a mesma espessura 

do corpo, medi o tamanho da peça e a colei da mesma forma empregada nos 

braços. 
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Figura 26 Jarro finalizado em ponto de couro5. Foto: Natália Silva 

 
 

Para uma maior eficácia dos vasos e que a água de seu interior saísse em 

gotas evitando possíveis entupimentos foi colocado em sua abertura um barbante 

que serve como um capilar auxiliando na irrigação de forma uniforme nos canteiros. 

 

 
Figura 27 - Peça em ponto de osso, fundo do jarro com suporte e perfuração para escoar a 

água. Foto: Natália Silva 

                                                 
5 Estágio em que o barro está resistente, mas ainda um pouco molhado. 
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Após ter concluído a modelagem da peça, ela foi para secagem. Nessa fase, 

a peça foi coberta com um plástico para que esse processo acontecesse de forma 

mais lenta e a retirada dessa embalagem foi feita aos poucos. Dessa forma, a 

secagem aconteceu de forma segura, evitando possíveis rachaduras ou quebras, 

chegando até o ponto de osso6 estando pronto para ser queimado. 

 

3.2. Queima e Técnicas de Esmaltação 

 

Os jarros passaram por duas queimas. A primeira, que é chamada de 

biscoito7, foi feita em um forno elétrico, numa temperatura de 900ºC. Optei por fazer 

essa primeira queima em forno elétrico por ser um pouco mais prático e conseguir 

controlar os resultados de modo mais seguros. 

 

 
Figura 28 – Peças finalizadas em ponto de couro dentro do forno elétrico pontas para primeira 

queima. Foto: Natália Silva 

 
 

Como as peças tem por finalidade armazenar a água e vão ficar expostas ao 

tempo, elas devem ser esmaltadas para ganhar mais durabilidade e um acabamento 

mais bonito com cores para que fiquem visíveis em meio à vegetação.  

A escolha do esmalte vai variar de acordo com a queima que deseja ser feita 

podendo ser de baixa ou de alta temperatura e para cada queima encontramos um 

esmalte específico. 

Esmalte pode ser definido conforme Amarante (2014, p.4) 

                                                 
6 É o ponto em que a peça se encontra totalmente seca e pronta para ir ao forno. 
7 Seguindo a nomenclatura habitual, é a primeira queima que a argila sinteriza e se torna cerâmica. 
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Um composto de minerais que, quando submetido a temperaturas determinadas, 
irá fundir sobre a superfície da cerâmica, tornando-se neste momento uma 
substância fluida. Durante o resfriamento, essa mesma substância endurece, 
formando uma película vítrea que adere à cerâmica, podendo dar a peça 
acabamento liso, sem porosidade e variadas possibilidades de cores. 
 
 

 O processo de esmaltação de uma peça pode ser feito de diferentes formas, 

por pulverização, com pinceladas por imersão ou banho. Com as minhas peças, 

optei por esmaltá-las por banho e por pinceladas, pois algumas partes das peças 

não receberão esmalte. Durante o processo teve que ser tomado cuidado para que o 

esmalte fluísse de maneira uniforme sobre a superfície da peça cobrindo-a sem que 

formasse acúmulos. E como algumas peças receberam diferentes cores de esmalte 

foi utilizado o pincel para que conseguisse ressaltar algumas características da 

peça. 

Para queima de esmalte, optei por dividir as peças confeccionadas e realizar 

a queima em três fornos diferentes no forno catenário, queimando em alta 

temperatura sinterizando a argila por completo e deixando as peças mais 

resistentes. Foi o local perfeito para que conseguisse um efeito bonito com o 

depósito das cinzas da lenha, utilizada na queima nas cores dos esmaltes e nas 

partes em que não receberam esmalte. A outra queima foi feita em um forno a gás, 

também em alta temperatura, nessa queima o esmalte sofreu menos interferência 

nas cores. 

Para essas duas queimas não foi utilizado termopar para acompanhar a 

temperatura, a medição foi feita usando cones pirométricos8 de 1260ºC, 1280ºC e 

1300ºC e as espias do forno. 

Na queima realizada no forno a lenha houve dois jarros que quebraram, pois 

ficaram próximos a fornalha e mal apoiados. Então acabaram caindo e quebraram. 

Fora isso, a queima foi bem sucedida os esmaltes ficaram bem fundidos e as peças 

bem resistentes. 

 

                                                 
8 Cones pirométricos são feitos de uma mistura de materiais cerâmicos, dobrando-se ao alcançar 
uma temperatura determinada. Tem uma forma tronco-piramidal e estão preparados para uma 
velocidade de 150°C por hora. 
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Figura 29 - Peça esmaltada queimada no forno a lenha em alta temperatura 1280ºC. Foto: Fabrício 

Nascimento 
 
 

 
Figura 30 - Peça esmaltada e queimada no forno a gás em alta temperatura 1280ºC. Foto: Fabrício 

Nascimento 

 

A terceira queima de esmalte foi feita no Raku9. Na disciplina de “Técnicas de 

Queima I”, ministrada pelo professor Kleber José Silva, praticamos várias queimas 

diferentes e a que mais me surpreendeu foi a queima de Raku por ser essa uma 

                                                 
9 É uma técnica/forma de cozedura e pós cozedura de peças cerâmicas que envolve uma posterior 
"queima" das peças. 
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queima rápida com custo baixo e seus resultados são sempre muito bonitos e 

surpreendentes. A minha experiência com ele foi muito proveitosa por isso quis 

trazer isso para minhas peças e colorir um pouco mais esses canteiros. 

 As peças foram colocadas dentro do forno de latão metálico que 

normalmente é utilizado para as queimas de Raku, de forma que não se encostasse 

devido ao esmalte aplicado e para facilitar na hora da retirada do forno. Como foram 

queimadas várias peças tive que dividir e fazer quatro queimas consecutivas. A 

primeira foi a mais demorada com três horas de duração. As outras, consegui fazer 

com cinquenta minutos pois o forno já se encontrava bem aquecido. 

Não havia termopar para fazer o controle da temperatura, então foi feito o 

acompanhamento visual do brilho do forno e de suas cores. O forno só foi aberto 

após observar a cor das peças. Quando se encontravam com aspecto brilhante 

havia conseguido alcançar a temperatura necessária para o derretimento total do 

esmalte, utilizado de baixa temperatura 1000ºC. 

Ao retirar as peças do forno, elas foram colocadas em um latão menor com 

serragem no fundo e em um primeiro momento foi jogado serragem sobre as peças 

e vedamos o latão com uma tampa para evitar a entrada de ar. Esse processo foi 

feito de forma bem rápida para que a peça não resfriasse muito. Em um segundo 

momento, após retirar as peças do forno e coloca-la no latão, foi jogado sobre elas 

um pouco de esterco bovino. Nesse segundo teste, conseguimos um efeito de 

iridescência muito bonito. 
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Figura 31 - Peça esmaltada e queimada no forno de raku 1000ºC com efeito de iridescência. Foto: 

Fabricio Nascimento 

 

3.3. Formulas de Esmaltes 

 

Os esmaltes usados na queima do forno a lenha e no forno a gás em alta 

temperatura: 

 

Verde Água 
Albita 54% 
Dolomita 18% 
Quartzo 25% 
Carbonato de cálcio 3% 
Acrescentar  
Óxido de cobre 2% 
Dióxido de titânio 3% 
Estanho 6% 
Bentonita 2,5% 

 
 

Azul Claro 
Albita 38% 
Feldspato 20% 
Caulim 8% 
Quartzo 17 % 
Cal Calcitico 17% 
Acrescentar: 
Óxido de estanho 10% 
Óxido de titânio 2% 
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Óxido Cobalto 0,3% 
 

Branco Real  
Feldspato 32% 
Quartzo 16% 
Caulim 8% 
Calcita 17% 
Carbonato de bário 8% 
Óxido de titânio 11% 
Óxido de Zinco 8% 

 
 

Esmalte reciclado azul. 

E para o interior das peças o esmalte transparente reciclado. 

 

Esmaltes utilizados no Raku: 
 
Oxido de Ferro Vermelho 
100% 096 
3% Oxido de ferro vermelho 

 
Branco  
 
CMF 123 
 
Verde-Azul de cobre 
100% 096 
2%   Oxido de Cobre 
2% Bentonita 

 
Carbonato de cobre 
100% 096 
5% carbonato de cobre 

 
Verde 
CMF 1787 
0,2% Cromo 
10% Estanho 
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3.4. Apresentação do Trabalho Plástico 

 
Figura 32 - Peça finalizada queimada no raku1000ºC. Foto: Fabricio Nascimento 

 
 

 
Figura 33 - Peça finalizada queimada no forno de raku 1000ºC. Foto: Fabricio Nascimento 
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Figura 34 - Peças finalizadas e organizadas nos canteiros. Foto: Fabricio Nascimento 

 
 

 
Figura 35 - Peça finalizada queimada no raku 1000ºC. Foto: Fabricio Nascimento 
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Figura 36 - Peça finalizada queimada no raku 1000ºC. Foto: Fabricio Nascimento 

 

 
Figura 37 - Peça finalizada queimada em forno a gás 1280ºC. Foto: Fabricio Nascimento 
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Figura 38- Peça finalizada queimada no forno a lenha 1280ºC. Foto: Fabricio Nascimento 

 
 

 
Figura 39-Peça finalizada queimada no forno a gás 1280ºC. Foto: Fabricio Nascimento 
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Figura 40-Peça finalizada queimada no raku 1000ºC. Foto: Fabricio Nascimento 

 
 

 
Figura 41 - Peças finalizadas queimadas no forno a gás 1280ºC. Foto: Fabricio Nascimento 
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Figura 42- Peças finalizadas queimadas no forno a lenha 1280ºC. Foto: Fabricio Nascimento 

 

 

 
Figura 43 - Peça finalizada queimada no raku 1000ºC. Foto: Fabricio Nascimento 
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Figura 44 - Peça finalizada queimadas no forno a gás a 1280ºC. Foto: Fabricio Nascimento 

 
 
 

 
Figura 45- Peça finalizada queimadas no forno a lenha a 1280ºCe no raku 1000º.Foto Fabricio 

Nascimento 
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Figura 46 - Peça finalizada queimada no raku 1000ºC. Foto: Fabricio Nascimento 
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4. Considerações Finais 

 

Para a execução desse trabalho foi necessário conhecer de perto uma 

realidade que às vezes achamos que está distante de nós, a desigualdade social, 

que faz parte da nossa sociedade. Sinto uma ligação maior com essas pessoas hoje 

e isso enriqueceu de forma imensurável a minha vida artística.  

As várias disciplinas que tive ao decorrer do curso me deram a possibilidade 

de seguir vários caminhos distintos e motivar assim a minha criatividade, nas 

abordagens teóricas me esclareceram e guiaram nesse vasto caminho das artes que 

ainda tenho muito a vivenciar, mas que também abriram as portas para esse 

caminho a ser trilhado. 

Pude ver que esse trajeto pode seguir vários caminhos distintos até se 

alcançar o objetivo desejado mais que cada novo aprendizado deve ser valorizado e 

agregado a bagagem criativa. 

O ato de criar é algo que engrandece o ser vivo e quando conseguimos usá-lo 

de forma a ajudar, mesmo que pouco, a vida de alguém faz com que valorizemos 

mais a cada dia as pequenas coisas, pois são elas a nossa maior fonte de 

inspiração. 

O meu aprendizado nesse percurso foi algo grandioso demais em minha vida 

que vou levar para sempre, o desabrochar da criatividade acontece de forma sutil e 

é de extrema importância na vida de um artista e sendo assim carregamos a 

responsabilidade de usar esse aprendizado com a maior eficácia possível para 

poder então fazer a diferença. 
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