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"Impressionavam-me os pés dos trabalhadores das fazendas 

de café. Pés disformes, pés que podem contar uma história. 

Confundiam-se com as pedras e os espinhos. Pés semelhantes 

aos mapas: com montes e vales, vincos como rios... Pés que 

inspiravam piedade e respeito. Agarrados ao solo eram como 

alicerces, muitas vezes suportavam um corpo franzino e 

doente...”  

                                                     Candido Portinari 
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Resumo 

No desenvolvimento deste trabalho abordei de forma poética, através da 

criação de peças cerâmicas, a vida dos lavradores, referenciando a relação destes 

com a terra e as marcas corporais geradas pelo ofício. Meus anseios partiram de 

experiências pessoais, uma vez que pertenço a uma família de agricultores e pela 

vontade de exprimir minha admiração por estas pessoas. Assim, o trabalho revela-

se através da produção de peças decorativas em cerâmica. Para mim o trabalho do 

lavrador também é uma arte. O revirar da terra com a enxada, a modelagem da cova 

e dos canteiros, o semear, as capinas, todo este cuidado, para resultar em uma obra 

perfeita: uma colheita farta. Esta que irá alimentar o seu próprio corpo, assim como 

os corpos de todos nós.  
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INTRODUÇÃO 

É pela experiência pessoal, convivência constante e admiração pelo homem 

do campo, que apresento neste Trabalho de Conclusão de Curso um pouco da vida 

dos lavradores, sua relação com a terra e as marcas corporais geradas.  Sou de 

família rural, morei e cresci na roça. Desde criança pude acompanhar a luta diária 

dos meus pais e familiares na lida com a terra. Acordar muito cedo, trabalhar sob sol 

e chuva, muitas vezes até a noite, pouco descanso. Preparar a terra, semear, 

capinar, colher e vender os frutos para sustentar a família. 

Alguns artistas também trabalharam a temática do homem do campo em seus 

trabalhos. Pode-se citar Jean- François de Millet, Gustave Courbet, também os 

brasileiros Candido Portinari e Almeida Junior. Eles retrataram o homem do campo 

em suas atividades diárias e momentos de lazer, dando a essas pessoas certa 

importância, uma vez que, as pinturas eram feitas somente da classe alta.  

Relaciono através do trabalho plástico, tendo a cerâmica como suporte, as 

marcas do trabalho árduo na lida das lavouras ao longo do tempo, no corpo dos 

agricultores, enfatizando as mãos e os pés. O desgaste físico é explícito, o olhar 

cansado, o rosto queimado pelo sol, as mãos calejadas e trincadas, os pés 

grosseiros. São marcas construídas dia após dia em conseqüência da labuta com a 

terra. 

 Produzi peças decorativas em cerâmica como tigelas, pratos, peças de 

parede, algumas esmaltadas1. Para criá-las utilizei a técnica de placas e a de molde 

em gesso, esses retirados diretamente sobre o corpo de lavradores. Agreguei 

algumas ferramentas de uso diário deles nas peças. As queimas foram realizadas 

em forno elétrico para biscoitar2, catenário3 para esmaltar e o de Raku4 para dar 

efeito da fumaça.  

                                                           
1
 Peças que passaram por um processo de “pintura”, onde a tinta (esmalte) é fundido de acordo com a 

temperatura . 
2
 Primeira queima realizada com a argila, através da qual a mesma torna-se cerâmica. É realizada, geralmente, 

entre900 a 1000ºC.  
3
 Tipo de forno construído em formato de arco. No caso específico, este é de combustão à lenha e pode atingir 

altas temperaturas 1300ºC. 
4
 Técnica de queima onde a fumaça pode criar vários efeitos decorativos. 
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Por meio destas composições plásticas, gostaria de chamar atenção para os 

agricultores, essas pessoas que se desgastam sob sol e chuva, trabalhando direto 

com a terra, ferramentas e agrotóxicos, gerando marcas físicas que carregam pelo 

resto de suas vidas. Enfim deixar clara a minha admiração por elas, que afinal são 

responsáveis pelo alimento que ingerimos todos os dias.      
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Ofício de lavrador 

A bíblia apresenta a criação do homem por Deus, dizendo que o Senhor o fez 

do pó da terra e soprando-lhe as narinas passou a ser alma vivente. Percebe-se 

então uma ligação muito forte entre o homem e a terra. Este que veio da terra vive 

do que se produz nela, e após a morte o seu corpo a ela retorna. Neste sentido 

encontramos em Gênesis: “No suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que te 

tornes à terra; porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te 

tornarás.”(3:19) 

O homem do campo possui uma ligação ainda mais forte com a terra, através 

do seu ofício onde o contato é direto. A vida na roça não é fácil, o manuseio da terra 

exige muito do agricultor. Para trabalhá-la e vê-la dar frutos ele se desgasta, 

envelhece precocemente. É um risco corrido a cada dia não só o financeiro, mas 

também o perder a saúde. 

 

Figura 1- Mãos na terra  

O sol que é essencial para o crescimento das plantas e também para saúde 

humana, em excesso pode gerar sérios danos. Assim como ele retira a umidade da 

terra, deixando-a seca, ressecada e com trincas, também o faz com o corpo do 
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agricultor. Soma-se ainda a este desgaste o contato direto com a terra, que deixa os 

pés e mãos “grosseiros”, ásperos e muitas vezes feridos. 

 

Figura 2- Terra ressecada 

    

Figuras 3 e 4- Pés de lavrador 
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Figura 5- Mão calejada na lavoura de tomate 

Com minha vivência na roça até os 19 anos de idade, pude observar e 

participar da lida nas lavouras, principalmente as de tomate, repolho, beterraba, 

pimentão. O preparo da terra, o plantio, as capina, a colheita e até as vendas que 

são feitas no CEASA-MG (Central de Abastecimentos de Minas), e ainda hoje 

observo esse processo.  Muitos começam suas lavouras com incentivos 

governamentais como o PRONAF5·, que facilitam crédito para investimento nas 

plantações. Muitos se arriscam e fazem esse empréstimo ou começam com o pouco 

que tem, contando com o resultado positivo na colheita que nem sempre acontece. 

 

 

                                                           
5
 Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF é um programa 

do Governo Federal criado em 1995, com o intuito de atender de forma diferenciada os 

mini e pequenos produtores rurais que desenvolvem suas atividades mediante emprego 

direto de sua força de trabalho e de sua família. (http://www.ceplac.gov.br) 

http://www.ceplac.gov.br/
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Figuras 6 e 7- Lavradores 

Com as novas tecnologias o mercado oferece vários maquinários e 

implementos, que favorecem o trabalho nas lavouras. Porém o custo alto destes não 

permitem o acesso a todos. Com isso na região onde meus familiares vivem o 

trabalho manual no cultivo das lavouras ainda prevalece. O preparo da terra para o 

plantio é feito por arados e enxadas. Após a terra arada são usados adubos e 

fertilizantes no intuito de favorecer o crescimento e produção das lavouras.  
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Figura 8- Grade aradora                            Figura 9- Preparo da terra com enxada 

O semeio pode ser feito por máquinas, mas geralmente canteiros de repolho, 

tomate, pimentão, por exemplo, são feitos manualmente devido à fragilidade das 

mudas. Primeiramente as sementes são semeadas em bandejas e colocadas em 

estufa para germinar e dar origem as mudas, quando estas atingem o tamanho ideal 

são plantadas no solo. Lembro-me que o dia de plantar as mudas era uma festa 

para mim e meus irmãos. Gostávamos de ajudar, colocar a bandeja debaixo do 

braço, retirar a muda e jogar de cova em cova, era uma diversão. Fazíamos apostas 

de quem conseguia semear o maior número de bandejas assim o serviço rendia sem 

nem percebermos.  

       

Figura 10- Estufa de mudas                         Figura 11- Mudas na bandeja 

 

A irrigação pode ser feita de várias formas: por mangueiras, gotejamento, 

aspersor e outros dependendo do tipo de plantação. Para a lavoura de tomate a 

mais utilizada na nossa região é a mangueira, essas são puxadas pelo agricultor ao 
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decorrer dos canteiros, molhando as plantas. É necessário outra pessoa para ajudar 

a conduzir no trajeto. Essa tarefa é muito desgastante, era o meu pesadelo. As 

mangueiras muito pesadas se arrastam pelo chão sujando-se de terra, gerando um 

atrito com a mão. O sol ardente, os pés nos terrões secos do início ao fim das 

carreiras e ainda tinha de ter muita atenção para não deixar as mangueiras 

amassarem os tomateiros, essa tarefa durava horas. 

 

  

                                     Figuras 12 e 13 – Irrigação 

 

 

Com o desenvolvimento de novas técnicas e maquinários para o cultivo das 

lavouras, o contato direto com terra diminui. São utilizados herbicidas, inseticidas e 

fungicidas sintéticos (agrotóxicos) para inibir e controlar o crescimento de pragas e 

doenças que atacam as plantações. As marcas corporais deixaram de ser somente 

externas e passaram a ser também internas. O uso em excesso desses produtos 

podem gerar sérios efeitos nocivos ao meio ambiente e ao homem. Várias doenças 

agudas e crônicas são comuns aos agricultores. Dentre elas estão: as dermatites, 

irritação ocular, problemas de rins e lesão neurológica. 
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Figura 14- Embalagem de agrotóxico         Figura15- melanoma
6
 

 

Apesar dos EPIs( Equipamento de Proteção Individual) existentes para usar 

durante a pulverização, muitos lavradores ignoram e acabam abusando colocando 

em risco a sua saúde e a das pessoas que estão trabalhando ao redor, pois os jatos 

que saem dos  pulverizadores espalham pelo ar. Quando estava trabalhando nos 

canteiros de tomate e vinham pulverizar, eu e os colegas de trabalho tentávamos 

fugir dos jatos ou puxávamos a camisa para tampar a boca e o nariz. Era possível 

sentir as gotículas de “veneno” que pousavam sobre nossas roupas. Meu pai, por 

exemplo, de acordo com exames médicos, possui a concentração máxima de 

agrotóxico permitido no sangue. Os sintomas podem ser sentidos logo ao contato ou 

a longo prazo, podendo provocar dores de cabeça, tonteiras, náuseas, doença de 

Parkinson,  alergias, cânceres e até alterações genéticas. Muitas vezes são 

necessários exames sofisticados para diagnosticar, pois os sintomas podem ser 

comuns a outras patologias. 

                                                           
6
 Tipo de câncer que atinge o tecido epitelial 
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Figura 16 e 17- Pulverização sem o uso dos EPIs. 

Se tudo correr bem durante o cultivo a hora mais esperada chega: a colheita. 

Esta pode ser feita no dia anterior ou no mesmo dia do transporte, para os frutos não 

murcharem ou apodrecerem. Lembro-me que meu pai nos acordava bem cedo, 

minha mãe já havia preparado o café e o almoço e colocado nas marmitas. 

Seguíamos para a lavoura, os irmãos mais novos iam para as cobertas (galpões) 

pregar as caixas para colocar os frutos selecionados.  

As colheitas nos canteiros de tomate eram e ainda são feitas e colocadas em 

sacos ou caixas. Em seguida transportadas para os galpões onde são lavadas, 

selecionadas e embaladas para o transporte. A parte de selecionar é a minha 

preferida. Os frutos são despejados em bancas de madeira para facilitar a 

visualização dos tamanhos, critério pelo qual são selecionados. Esse processo 

durava o dia todo, muitas vezes até a noite, só parávamos para almoçar. Aos 

sábados, o último dia da colheita da semana, é de costume preparar um lanche 

especial ou um churrasco para comemorar. 
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Figura 18- Tomate na mão do lavrador   

  

   

               Figuras 19 e 20 - Colheita de abóboras 
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                  Figura 21- Colheita de Repolho 

O transporte é feito por caminhões, geralmente são os próprios lavradores 

que os dirigem. Eles carregam os caminhões e pegam estrada, essas oferecem 

muitos riscos. Em época de chuva muitos caminhões ficam agarrados na estrada o 

que atrasa mais ainda a chegada no ponto de venda. Muitas vezes as mercadorias 

vão de trator até passarem dos pontos críticos, para depois serem transferidas para 

os caminhões. Quando meu pai ficava na estrada com o caminhão agarrado, meu 

irmão ia com o trator para puxar, eu gostava de acompanhar. Minha mãe em casa 

fazia várias orações pedindo proteção, pois sabia que era perigoso. Já aconteceu de 

meu pai bater a carroceria do caminhão no barranco, deslizar e descer de ré.  

      

   Figura 22- Transporte para os galpões                Figura 23- Produtos embalados 
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Figura 24- Caminhão carregado 

Os lavradores passam a noite dentro dos veículos ou até mesmo sobre as 

caixas de produtos, para que a carga possa ser vendida na madrugada do outro dia. 

Apesar de todo o cuidado ao chegar na CEASA alguns produtos já não estão em 

bom estado, o que desfavorece a venda, tendo o produtor que baixar o preço ou até 

mesmo perder a mercadoria. Alguns trazem de volta para casa e usam para 

alimentar as criações. Todo trabalho e investimento financeiro são perdidos.  

Além de todos os cuidados necessários dados pelos agricultores ás 

plantações, são necessários fatores climáticos favoráveis. O sol, a chuva na medida 

certa são essenciais. Quantos agricultores não perderam suas lavouras pelo 

excesso de chuva que apodreceram as plantas e frutos ou pelo excesso do sol que 

os secaram? Ou até mesmo com as chuvas de granizo que perfuram folhas e frutos 

destruindo as plantações? 
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                                 Figura 25- Pés de Inhame queimados pelo sol 

Na minha região as “chuvas de pedra” não são muito freqüentes, mas já 

houve casos de agricultores vizinhos perderem toda a lavoura, às vezes os frutos já 

estavam em ponto de colheita e aí não se pode fazer nada. Eles ficam marcados 

pelo granizo e acabam apodrecendo. Quando o tempo fecha, armando chuva forte, 

todos ficam apreensivos, pois o sustento plantado está em risco. 

 

Figura 26- Repolho agredido pelo granizo 
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Crenças e religiosidade 

A religiosidade e as crenças são marcantes na vida dessas pessoas. Muitos 

têm fé em São José, padroeiro dos trabalhadores e em São Pedro responsável 

pelos fatores climáticos como sol e chuva. Histórias contadas pelos mais velhos 

dizem que quando a chuva faltava era a São Pedro que eles recorriam fazendo 

orações e a chuva logo caia.  

Eram comuns os cruzeiros, que podiam ser cruzes grandes ou pequenas, 

próximas a um conjunto de casas ou povoado. Muitas vezes ainda não havia 

capelas nestes locais e eram nos Cruzeiros que as pessoas se reuniam para fazer 

suas orações. 

Minha mãe conta um fato ocorrido ainda quando criança. Em um período 

longo e intenso de seca, após a aula se reuniu com os colegas da escola, para ir ao 

Cruzeiro orar pela chuva. Diz que todos levavam garrafas com um pouco de água 

recolhida no córrego já definhando e seguiam em oração até o Cruzeiro. Chegando 

ao local, enquanto oravam pedindo chuvas jogavam a água ao pé da cruz. Quando 

estavam indo para casa, haviam andado poucos metros São Pedro já mostrava 

sinais de que a graça havia sido alcançada derramando gotas de chuva sobre eles. 

As crenças e orações ainda são bastantes presentes na vida dos produtores 

rurais. Se as lavouras estão com alguma praga e não estão prosperando além dos 

agrotóxicos muitos acrescentam a água benta pra combater os males que afligem as 

plantações. 

O dia oito de dezembro é um dia importante para os lavradores. É o dia de 

fixar cruzes no meio dos canteiros, das lavouras, dos pomares e das roças. Acredita-

se que elas espantam possíveis pragas, aumentam a produção, assim ocorrendo à 

prosperidade da colheita. Nesta mesma data outra tradição é comum: a surra.  

 

 

 

 



 

22 
 

    

                          Figuras 27- Cruzes fixadas nas lavouras 

A surra é realmente batidas com varas ou cortes com machados feitos nos 

troncos das árvores frutíferas, antes do dia clarear, no intuito de aumentar a 

produção. Conta-se que árvores que não davam frutos, na próxima safra após a 

surra sempre estavam carregadas. 

 A chuva, que é tão importante na vida do ser humano, para o homem do 

campo torna-se uma benção ainda maior. Ela, na medida certa, propicia a 

multiplicação da lavoura, e fartura, mas nem sempre é o que acontece. Quando ela 

passa da medida ou vem acompanhada de ventos fortes, granizo, se torna uma 

preocupação, pois podem destruir toda a produção.  

Para se protegerem das tempestades é tradição os lavradores terem sempre 

em casa a palha benta e a peneira. A palha benta tem origem da procissão do 

domingo de Ramos. Este celebra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, 

onde foi recebido festivamente pelos fiéis que jogavam a sua frente mantos e 

pequenos ramos. As igrejas de onde saem e chegam à procissão são enfeitadas por 

suas folhas e troncos.  

O ramo pode variar de acordo com a região, na nossa é comum o da aricanga 

(espécie de coqueiro). Após a celebração religiosa os ramos são bentos pelos 

sacerdotes e os fiéis os levam para casa. São guardados atrás de quadros de 

imagens sacras e em dias de chuvas fortes com trovoadas, são queimados como 

tochas e as pessoas saem pela casa em oração invocando a Santa Bárbara e São 

Jerônimo pedindo proteção e calmaria do tempo ruim.  
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Figura 28- Palha benta atrás de imagem sacra e peneira 

A peneira não pode faltar em dias de chuva de granizo e ventania. O granizo 

perfura as folhas e frutos, o vento arranca e tomba as lavouras no estacado. 

Acredita-se que ao jogar a peneira no terreiro o granizo cessa e o vento se acalma. 

Lembro bem do meu pai em um dia de chuva forte, ele com o olhar fixo a janela 

comentava com minha mãe como estaria a lavoura de tomate sob aquele temporal. 

O granizo zoava na janela, o vento assoviava no telhado, eu e meus irmãos 

ficávamos quietos e apreensivos, pois sabíamos da importância daquela lavoura. 

Meu pai havia investido muito nela e a colheita era nosso sustento. Minha mãe 

pegou a peneira jogou no terreiro, queimamos a palha benta e pedimos com muita fé 

e a tempestade logo se acalmou. 

Uma festa tem se tornado tradição no povoado onde residem meus familiares: 

“A festa do trator”. Esse evento tem o apoio da EMATER-MG 7 e da AMAPROD8. Os 

lavradores da região se reúnem com seus tratores e fazem um desfile pelo povoado. 

Muitos enfeitam suas máquinas com as plantas e frutos que cultivam, usando a 

criatividade. Os familiares e visitantes vão junto às carrocerias e se divertem. Ao final 

do desfile recebem a benção de um padre, para que tenham sorte nas lavouras e 

                                                           
7
 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. 

8
 Associação Comunitária dos Moradores e Pequenos Produtores do Diamante. 
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que se livrem de acidentes. Ganham troféus ou medalhas de participação e são 

sorteados brindes aos participantes.  

 

 

 

Figuras 29 e 30 - Festa do trator/ 2012 
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Marcas 

O trabalho duro nas lavouras marca o corpo dos lavradores diariamente. Os 

calos denunciam o trabalho árduo, o manusear da enxada para capinar para tornar a 

terra favorável ao plantio. 

 

Figura 31- Momento da capina      

As mãos grosseiras, encardidas pelo contato direto com ferramentas e as 

próprias plantas. O pé de tomate principalmente as suas folhas, encardem as mãos, 

entranham nas digitais, nos cortes e calos. Para retirar essas manchas do corpo, 

meus irmãos costumam passar água sanitária, ficam um bom tempo esfregando as 

mãos, apesar de clarear, fica grudado o cheiro forte desse produto causando além 

do constrangimento, dores de cabeça e até alergia.   
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Figura 32 a 33-  Mãos de lavrador 

 Os pés, bases robustas que sustenta e locomove o corpo cansado, castigado 
pelo ofício, não desistem mesmo no chão quente e seco.  
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Figuras 34 e 35- Pés de lavrador 



 

28 
 

 O rosto fadigado da labuta, suado, queimado pelo sol envelhece 

precocemente. Ainda assim cheio de esperança e fé acreditando sempre que vai dar 

tudo certo, que o esforço será válido para que se obtenha uma colheita farta.  

 

Figura 36- Lavrador  

Não poderia falar de marcas do trabalho no campo, sem me lembrar de meu 

irmão. Desde cedo trabalha na roça com meu pai aprendeu o ofício com facilidade, 

dirige trator desde menino. Nas plantações de milho geralmente ele é quem toma 

frente. O trator que agiliza muitas atividades nas lavouras, para ele por questão de 

segundo atrasou sua vida, suas atividades seu trabalho na roça. 

Com 18 anos de idade, meu irmão saiu com meu pai para trabalhar em um 

terreno longe de casa. Iam adubar a roça de milho com a ajuda do trator. Meu irmão 

estava dirigindo quando percebeu que caiu um saco no chão, se levantou do banco 

para catá-lo. Pensando que ia ser rápido acabou escorregando e caindo no chão.  O 

trator continuou em movimento, fazendo seu percurso e o atropelou passando em 

cima da sua bacia.  
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Os médicos dizem que se a roda pegasse centímetros acima ele não 

sobreviveria. Mas graças a Deus ele está bem. Após várias cirurgias de 

reconstrução da bacia, chegou a ficar mais de três meses engessado da cintura para 

baixo além de dias no hospital. Foi um período sofrido para ele e todos nós da 

família. Hoje 10 anos após o acidente, passou por mais um processo cirúrgico 

implantando uma prótese total de quadril. Está se recuperando bem, sua força e 

perseverança é um exemplo para todos. Aos poucos volta sua vida ao normal, 

porém as marcas vão ficar para sempre. Não só as físicas, mas também as que 

ficaram na memória que contam histórias e fazem reviver momentos. Pensando 

nesse fato triste com que pude conviver, escrevi alguns versos: 

 

De repente um acidente, 

o  trator traiçoeiro, 

que antes manso, era como um cordeiro; 

E Deus mais uma vez se faz presente 

 

Tudo parecia terminado, 

 a dor constante  

um silêncio havia tomado, 

 o corpo no chão parecia desmaiado;  

 

No fundo uma luz, 

o pai correndo a socorrer 

o filho grita, apesar da dor feliz 

Feliz pelo auxílio do pai que ao longe reluz; 
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O pai aflito, 

consola o filho em grito  

e Deus sempre presente 

mostra o melhor caminho 

mesmo quando tudo parece impertinente; 

 

Esperança e paz, 

 dor não se sentiu mais 

 a família se refaz, 

a alegria novamente Deus nos traz. 

Suelaine Melo, janeiro 2014 

  

Figura 37-  Meu irmão                                                        Figura 38- local da cicatriz  
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Lavradores como inspiração na arte 

Com o advento da Revolução Industrial, o trabalho manual deu lugar à 

produção mecânica. A população urbana aumentava de forma acelerada e as 

constantes quebras de safras resultaram em grande miséria às classes pobres rurais 

e urbanas. Na arte, também houve  mudanças.  

    Pintores realistas se revoltaram contra autoridades artísticas, o romantismo 

passou a ser ignorado. Passaram a retratar a vida de pessoas simples e das classes 

mais baixas,  enfatizando sua cultura, seus problemas, momentos do trabalho e 

cotidiano. Surgem novas opções para o artista retratar. Eles passam a representar a 

realidade e não mais cenas idealizadas, sentindo a necessidade de expressar a vida 

comum.  

O campo, o interior rural passou a ser um dos temas mais retratados pelos 

artistas do realismo. Eram pintados assim como os acontecimentos mitológicos e 

históricos. Para Stephen Farthing, “a pintura exemplifica a solidariedade expressa 

pelos artistas realistas por aquelas pessoas cujas vidas consistem apenas no 

trabalho incansável”. (FARTHING, 1950, pag. 301). 

Segundo o importante teórico do realismo, Gyorgy Lukács “o realismo não é 

só a descrição do que existe, vai além, com uma participação do artista na 

representação das formas inovadas da realidade”. (pag 230) 

Os artistas que faziam parte deste movimento retratavam aspectos da 

sociedade que sempre eram deixados de lado. Dentre esses artistas pode-se 

destacar: Jean-François Millet e Gustave Courbet. 

  Millet foi um dos membros fundadores da Escola de Barbizon, criada por 

artistas que pintavam basicamente paisagens de forma realistas. Este pintor obteve 

destaque porque retratava imagens realistas de camponeses em plena lida com o 

campo. Ele os pintava como os protagonistas de suas telas, fato que era restrito as 

pessoas de nível social elevado.  
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Figura 39- “O semeador ” de Jean-François Millet 

Segundo Gombrich, sobre “As Respigadeiras” (figura 40), de Millet: “Não 

temos aí exposto qualquer incidente dramático; nada no estilo de um episódio digno 

de ser assinalado. Apenas três pessoas labutando num campo raso onde a colheita 

está em andamento. Não são figuras belas nem graciosas...”(pag 508) 

 

Figura 40- “As Respigadeiras” de Jean-François Millet 
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Adversário da arte idealista, Gustave Courbet foi o pioneiro a adotar o estilo 

realista, com retratos de operários camponeses em cenas cotidianas causando 

polêmica ao público conservador.  

 

Figura 41- “Mulheres peneirando trigo” de Gustave Courbet 

 

 

Figura 42- “Os quebradores de pedra” de Gustave Courbet 
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Alguns artistas brasileiros também tiveram como tema de suas obras as 

pessoas que vivem na zona rural, os lavradores. Retrataram momentos do seu dia a 

dia, tanto de lazer quanto de labuta. Podem-se destacar os brasileiros Candido 

Portinari e Almeida Júnior. 

José Ferraz de Almeida Júnior pintou alguns caipiras como: “O violeiro”, “O 

caipira picando fumo”, todas em óleo sobre tela em grandes formatos. Ele procurava 

retratar essas pessoas simples. 

A tela “O caipira picando fumo” (figura 43), é uma de suas obras mais 

comentadas. Retrata um caipira sentado à porta picando fumo com a faca, no fundo 

paredes de pau-a-pique, o chão irregular, calças dobradas, pés descalços. Há uma 

relação forte entre o personagem e o seu meio. 

Jorge Coli, fazendo a análise da obra, destaca a posição da faca e dos 

polegares, quase sendo o ponto central da tela. Seus caipiras estão sempre 

associados a alguma ação e aos instrumentos que eles trazem estes recebendo 

grande destaque. Muitos são representados com “armas” nas mãos como faca, 

machadinha e outros. As pinturas exprimem ares pacatos, momentos de descanso e 

descontração, mas deixam de certa forma velada, através destes instrumentos de 

trabalho, um potencial de agressividade. 

Almeida Júnior se interessa pelos gestos, meios, relações culturais e pelos 

objetos que os caracterizam. Suas obras diferenciam-se dos modelos clássicos, com 

personagens da alta classe e nobres, com poses idealizadas. Característica 

considerada marcante nas obras de Almeida Júnior: a simplicidade. Não há desejo 

de demonstrar grandes dramas, os personagens estão em seus devidos cenários, 

de forma discreta à observação. 
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Figura 43- “Caipira picando fumo” de Almeida Júnior ,1893 

Candido Portinari, considerado um pintor social por ter transferido para suas 

telas sofrimentos, injustiças, misérias, aflições, tristezas, usos e costumes de um 

povo. Nasceu em 1903 na Fazenda Santa Rosa município de Brodowski em São 

Paulo. Desde pequeno já demonstrava seu talento através da pintura, mudou-se 

para o Rio de Janeiro para aprimorar seus estudos. Participou de concursos e 

ganhou uma bolsa de estudos no exterior onde permaneceu por algum tempo. 

Morreu aos 59 anos intoxicado por chumbo contido nas tintas usadas para pintar 

suas obras. 

No exterior estava decido pintar a realidade brasileira e momentos vividos em 

sua cidade natal na infância.  

“Daqui fiquei vendo melhor a minha terra – fiquei vendo 

Brodósqui como ela é. Aqui não tenho vontade de fazer nada. Vou 

pintar Palaninho, vou pintar aquela gente... e quando voltar vou ver 

se consigo pintar minha terra .” (Portinari em: AZEVEDO, 2005. Pg. 

21). 
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Procurava nas tradições populares a inspiração para sua criatividade.  

Retratou vários trabalhadores rurais de plantações de café. Destaca-se o “Lavrador 

de café”( figura 44), óleo sobre tela, um negro musculoso de pés e mãos grandes 

com uma enxada na mão, no fundo a lavoura de café e o trem que transportava as 

mercadorias na época.  

Portinari, através da sua arte chama a atenção para o homem do campo, 

suas esperanças sua cultura. Foi criticado várias vezes por representar a realidade 

brasileira, em especial pelas deformações expressionistas chegando a ser chamado 

de “pintor-dos-pés-grandes”. No livro Retalhos de minha infância, Portinari narra 

suas impressões sobre os pés dos lavradores: 

“Impressionavam-me os pés dos trabalhadores das fazendas 

de café. Pés disformes, pés que podem contar uma história. 

Confundiam-se com as pedras e os espinho. Pés semelhantes aos 

mapas: com montes e vales, vincos como rios... Pés que inspiravam 

piedade e respeito. Agarrados ao solo eram como alicerces, muitas 

vezes suportavam um corpo franzino e doente...” (Apud: AZEVEDO, 

2005. Pg. 29). 

 

Figura 44- “O lavrador de café”, Portinari 1934. 
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Observando outras expressões artísticas, também na música, encontram-se 

letras e composições que enfatizam a importância dos agricultores. Vários cantores 

entoaram músicas em homenagem aos lavradores, ao homem do campo. A dupla 

de Zezé di Camargo e Luciano gravou “O lavrador”, onde contam sobre a vida 

simples, mas de grande valor de um lavrador. Segue abaixo a letra completa: 

O Lavrador 

Zezé DiCamargo e Luciano 

Sou apenas um lavrador 

Moro lá no infinito 

Na enxada sou doutor 

No machado eu sou perito 

Os meus versos semeei 

No rancho, no balanço do garrancho 

Que o sol queimou 

No laço, no patacho, no riacho 

No braço da viola que consola um cantador 

 

Minha vida pelos campos 

Que são tantos pirilampos 

Entre troncos e barrancos 

Sou feliz e por enquanto 

Até o presidente come o que eu planto 

Até o presidente come o que eu planto 

 

Sou apenas sonhador 

Da raíz e da semente 

Não há terra meu senhor 

Que eu não faça obediente 

Tantos anos já gastei 

No gado, no arado e no xaxado de um sanfoneiro 

Fiz um filho, sou um livro, plantei árvores 

E o resto dos pecados por ser macho também desejei 
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Minha vida pelos campos 

Se chover não tem quebranto 

A colheita vai ser boa, 

Tem fartura eu garanto 

 

Até o presidente come o que eu planto 

Até o presidente come o que eu planto 

 

Todos presidentes 

Todos brasileiros 

Todos eles comem 

O que eu planto e o que eu semeio 
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Desenvolvimento do trabalho plástico 

   Tendo como inspiração o ofício dos lavradores e as marcas corporais como 

conseqüência, desenvolvi um trabalho plástico, pensando nas relações entre o 

homem e a terra, que posso observar com minhas vivências, o quanto é dura a vida 

no campo. O quanto isso reflete nos corpos dos próprios agricultores, que carregam 

estampados principalmente em seus pés e mãos as marcas do tempo da lida na 

roça. O rosto cansado e marcado pelo sol, o envelhecimento precoce é marcante.  

 

                 Figura 45- Envelhecimento precoce 

Como primeiro estudo, prensei placas de argilas com espessura fina, nos 

rostos, mãos e pés destas pessoas na tentativa de registrar os detalhes. Mas o 

resultado não foi o esperado, com essa técnica não consegui visualizar bem as 

marcas. 
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                   Figura 46- estudo de registro de marcas 

Percebi a necessidade de experimentar outra técnica na tentativa de capturar 

mais os detalhes da pele. Parti então para técnica do molde em gesso, tendo como 

referência a artista Marta Melo.  

A artista trabalha com gesso no processo de criação de moldes retirados 

diretamente do corpo de suas modelos. Em um de seus trabalhos: “Fragmentos de 

Mulher” Marta Melo, retrata partes do corpo feminino com rendas prensadas, 

notando a importância da atividade de tecer rendas na vida das mulheres de sua 

família.            

                        

Figuras 47 e 48- “Fragmentos de Mulher” por Marta Melo 
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 Com esse material o resultado foi bastante positivo. O fato do gesso possuir 

uma fase mais fluida quando aplicado à pele, permite que ele penetre nos poros e 

marcas da pele capturando melhor os detalhes. Após a secagem torna-se uma 

fôrma rígida, possibilitando a produção de replicas. Inclusive em alguns moldes 

consegui as marcas dos poros, das digitais já gastas, dos calos e dos pelos das 

mãos dos agricultores. 

Através da argila como matéria prima principal, desenvolvi peças a partir de 

moldes de gesso. Esses foram feitos diretamente sobre partes do corpo de 

trabalhadores rurais, registrando as marcas reais da pele. Preenchi os moldes com 

argila por prensagem, criei réplicas e agreguei-as em pratos, tigelas e em peças 

decorativas, essas feitas por meio placas. 

  

Figura 49- Moldes de gesso 
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                             Figura 50- Prato em ponto de couro  

 

Figura 51- Prato finalizado 
8/ 24/22 cm 
Argila branca sem chamote

9
 

Esmaltada a 1280º 
Forno a lenha 

 

                                                           
9
 Grânulos de argila queimada 
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A tigela abaixo foi uma das primeiras peças que produzi, minha inspiração 

veio das lembranças que tenho de meus pais semeando a roça de milho. Eles 

usavam baldes ou até mesmo sacos para carregar as sementes, colocavam debaixo 

do braço e as jogavam nas covas (eram buracos feitos com enxada para plantar o 

milho), eu e meus irmãos gostávamos de ajudar, com os pés arrastávamos a terra 

sobre as sementes nas covas. 

A técnica usada foi a de placas, para construir a tigela e a de molde em gesso 

retirada sob a mão de uma lavradora. Primeiramente montei a tigela e em seguida 

agreguei a mão. A peça foi biscoitada a 900ºC e esmaltada no forno catenário a 

lenha em 1280ºC aproximadamente. 

 

 

          

 

 

Figura 52- Tigela finalizada 
13/ 21cm  
Argila creme 
Esmaltada a 1280º C 
Forno a lenha   
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Criei algumas séries de peças decorativas, demonstrando as marcas, 

causadas pelo trabalho direto com a terra e ferramentas no corpo dos lavradores, 

enfatizando as mãos e pés. 

Série1: Travessas 

Desenvolvi essa série,  pensando nos grandes discos de arados utilizados no 

preparo da terra para o plantio. Eles muitas vezes substituem a enxada amenizando 

o esforço físico do lavrador. Com suas lâminas afiadas cortam, reviram a terra, 

tornando-a mais adequada ao plantio. Os discos representam a importância dos 

maquinários e as mãos sobre eles ressaltam o trabalho manual que é essencial no 

cultivo das lavouras. 

    Figura 53 - Arado                                                        

 

                                                                              Figura 54- Disco de arado 
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Figura 55- Peça biscoitada  

 

 

  

Figura 56- Peça finalizada 
5,5/ 35 cm  
Argila creme com chamote 
Esmaltada a 1280º C 
Forno a lenha  
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  Figura 57- Peça em ponto de couro 

 

                                             

Figura 58- Peça finalizada 
10/ 29 cm  
Argila creme com chamote 
Esmaltada a 1280º C 
Forno a lenha 
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Figura 59 - Peça em produção 

 

Figura 60- Peça finalizada 
0,8/34,5 cm 
Argila com serragem 
Esmaltada a 1280º C,  
Forno a lenha 
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                                      Figura 61- Peça em ponto de couro 

 

Figura 62- Peça finalizada 
6/ 49 cm 
Argila c/ serragem, Esmaltada 
a 1100º C, c/ óxido de cobre  
nos detalhes, forno elétrico 
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Figura 63- Peça em produção 

 

Figura 64- Peça finalizada 
5/42 cm 
Argila c/ serragem, 
Esmaltada a 1100º C, c/ 
óxido de cobre  
nos detalhes, forno elétrico 
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Figura 65- Peça finalizada 
4/ 40,5 cm 
Argila c/ serragem, 
Esmaltada a 1100º C, c/ 
óxido de cobre  
nos detalhes, forno elétrico 

 

Série 2 : Ferramentas 

Na série “Ferramentas”, procurei usar pedaços de ferramentas utilizadas no 

trabalho manual dos lavradores. Procurei aquelas que estavam bastante gastas, 

algumas já danificadas pelo excesso de uso, criando uma relação com o desgaste 

físico do lavrador.  

Assim como as ferramentas se desgastam, o corpo do homem também. É um 

desgaste mútuo: o cabo da enxada desgasta a mão do lavrador deixando-a 

calejada, o lavrador por sua vez desgasta a enxada no preparo do terreno.  
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Figura 66- Estudo de peça 

 

Figura 67- Peça finalizada 
23/29/44 cm 
Argila sem chamote 
Biscoitada 
Forno elétrico 
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Figura 68- Peça finalizada 
23/29/44 cm 
Biscoitada em 
Forno elétrico 

         

O garfo utilizado na peça acima servia para arrastar os capins cortados pela 

enxada no preparo do solo. Assim como a ferramenta está fragilizada, faltando 

pedaço, a mão e os pés também, desatacando assim o desgaste mútuo. Os pés e 

mãos foram biscoitadas a 900ºC em forno elétrico e posteriormente foram 
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queimadas no Raku a gás, na técnica do preto sobre preto a temperatura atingiu 

cerca de 950ºC. 

Esse tipo de técnica consiste em contrastar tons de preto resultantes da 

fumaça. É necessário um preparo especial das peças: após modeladas ainda em 

ponto de couro deve-se passar uma camada fina de terra sigilata10. Com uma pedra 

lisa ou uma colher a peça deve ser polida em algumas áreas para criar os 

contrastes, em seguida são biscoitadas.  O efeito preto sobre preto resulta em áreas 

pretas brilhantes (polidas) e foscas (sem polir).  Com as peças ainda quentes passei 

uma camada de cera, para que o brilho realçasse ainda mais.  

A argila que simula um solo trincado foi retirada de uma olaria e biscoitada em 

forno elétrico. As bases das peças são de madeira, revestidas com uma mistura de e 

cola e terra vermelha, que mantém firme os fragmentos de argila sobre elas.  

 

 

 

Série 3 : Crenças e Religiosidade 

As peças dessa série, pensadas para parede representam a religião, as crenças 

dos lavradores. As bases das peças em forma similares a de telha, fazem uma 

analogia entre fé, proteção. 

 Criei a peça a seguir pensando no ramo, “palha benta”, que eles queimam em 

dia de chuva forte, para acalmar as tempestades. Iniciei abrindo uma placa e 

prensando o ramo com o um rolo, deixando bem marcado suas nervuras. Coloquei 

sobre a telha e agreguei as mãos. 

                                                           
10

 Tinta a base de argila, aplicada nas peças antes de biscoitar, que proporciona brilho acetinado característico. 
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  Figura 69- Peça em produção  

    

    

 

Figura 70- Peça finalizada 
4/25 na base/34 cm 
Argila com serragem 
Efeito de cinzas a 1280º C, 
 forno a lenha. 
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A segunda peça desta série retrata a caminhada, o trabalho, a luta diária e a 

persistência dos agricultores, que é fortalecida pela religiosidade constante. Alguns 

membros faltam pedaços referindo ao desgaste sofrido diariamente na labuta na 

roça.  

 

Figura 71- Peça biscoitada 

 

 

 

Figura 72- Peça finalizada 
5/20/36 cm, Efeito de cinzas 
a1280ºC, Forno a lenha 
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A terceira faz referência à questão de fixar cruzes em meio às lavouras para 

protegê-las· A cruz na peça é formada pelos vãos das mãos que a compõem. Fiz um 

recorte em jornal para marcar a cruz e coloquei as mãos. 

 

Figura 73- Peça em produção 

 

Figura 74- Peça finalizada 
5/22 na base/36 cm. Efeito de 
cinzas a 1280º C, forno a lenha. 
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Considerações finais 

Diante do exposto, posso dizer que este trabalho me resultou uma 

experiência bastante produtiva. Apesar de já ter uma relação forte com as pessoas 

que vivem no campo, pelo fato de ter origem em família rural, com esse trabalho 

pude me aproximar ainda mais. 

No registro das imagens, acompanhei o dia a dia deles, durante o ofício nas 

lavouras. Pude presenciar momentos de cansaço, o suor descendo no rosto, os pés 

descalços, braços e pernas muitas vezes expostos ao sol ardente. Além desse 

desgaste as variações climáticas trouxeram preocupações. Houve um período de 

dias sem chuva, apesar da irrigação as plantas sentiam, algumas folhas chegaram a 

secar. A imagem do canteiro de inhame (figura 25) registrei nesse período. Meu pai 

ao ver aquela situação chegava a desanimar, eu evitava olhar o canteiro, pois me 

dava tristeza, um aperto no peito sabendo que a lavoura estava morrendo e todo 

esforço e investimento seriam perdidos. Quando a chuva chegou fez bastante 

barulho nos preocupando também, temíamos o granizo que poderia agredir os 

frutos. 

Presenciei também momentos de alegrias e descontração, os dias de 

colheitas, os plantas carregadas e sadias, a hora do café onde todos se reúnem 

para descansar um pouco e prosear. As histórias que ouvi, lembranças da infância e 

da vida que vive no campo. 

Para conseguir as imagens e retirar os moldes de gesso tive que enfrentar a 

timidez deles e insistir bastante. Eles ficavam envergonhados e me perguntavam o 

que eu iria fazer com imagem deles sujos trabalhando? Ou o que fazer com os 

moldes das mãos tão calejadas e os pés grosseiros? 

Eu respondia explicando a proposta do trabalho, que era realmente esses 

aspectos que procurava. E que gostaria de chamar a atenção para eles, seus 

trabalhos, suas vidas simples, mas que de grande importância na vida de todos. È 

da labuta diária, dos desgastes constantes do homem do campo é que se originam o 

alimento essencial para a sobrevivência humana. 
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