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Resumo: Vasilhas de pedra-sabão vêm sendo produzidas e utilizadas em Minas Gerais 

desde 2000 a.C., sendo reconhecidas hoje como artigos da indústria e comércio cultural, 

representativos de uma identidade mineira fortemente ligada ao Barroco. Sua ocorrência 

em sítios arqueológicos e museus, bem como o volume, o alcance de sua produção e 

comércio atual, chamam a atenção para a importância destes artefatos na história de Minas. 

Apesar disso, evidencia-se a falta de estudos que contemplem esta categoria de artefatos, 

levando a uma grande confusão no que se refere às informações sobre as vasilhas de pedra-

sabão, instituindo inclusive uma memória forjada.  

A problemática da presente dissertação está focada no acompanhamento das 

relações coletivas estabelecidas durante a longa história de vida das vasilhas de pedra-

sabão em Minas Gerais, ontem e hoje. Através da convergência de um estudo 

etnoarqueológico (Cachoeira do Brumado, Mariana), com o estudo das coleções (Museu de 

Artes e Ofícios, Belo Horizonte, Museu da Inconfidência, Ouro Preto e sítio arqueológico 

Faz. do Padre Fraga, Mariana), documentação primária e registro arqueológico, é possível 

o acompanhamento de como essas relações se davam no passado. No presente, além do 

estudo etnoarqueológico também houve o do processo de musealização, enfatizando como 

se forjou uma memória de pedra-sabão em Minas Gerais que inclusive desconsidera atores 

e informações acerca desse coletivo.  

A partir dos pressupostos da Arqueologia Simétrica, partindo da materialidade, 

pretendemos dissertar sobre aspectos que vão desde a busca de matéria-prima até a 

exposição ao público. Como resultado, pretendemos dissertar sobre possíveis caminhos 

para programas de extroversão do conhecimento e valorização e gestão desse patrimônio. 

Salientamos o altíssimo potencial para aplicação de programas de gestão pública e 

participativa que tenham como parte essencial de seus objetivos o aumento da qualidade de 

vida das comunidades. Tratando humanos e materialidade de maneira simétrica, propomos 

a construção de uma abordagem que traga novas vozes ao debate, considerando novas 

entidades na dinâmica coletiva que, uma vez vivas, influenciariam no andamento do bom 

mundo comum. 

 

Palavras chave: Arqueologia Simétrica, História de Minas Gerais, Museologia, 

Patrimônio Arqueológico, Vasilhas de pedra-sabão. 
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Abstract: Soapstone vessels have been used and produced in Minas Gerais since 2.000 

b.C. Nowadays, they have being recognized as industrial and cultural commerce artifacts, 

representing the “mineira” identity, strongly linked to Baroque. Their occurrence in 

museums and archaeological sites, as well as its volume, production ranges and actual 

commerce, draw attention to the importance of these artifacts to “Minas Gerais” history. 

Nevertheless, it is shown up a lack of studies that contemplates these artifacts category, 

causing confusion information referring to soapstone vessels, including an institutional 

forged memory. 

 The problematic point of this essay is focused on the accompaniment of the 

collective relationship established during the soapstone vessels long history of life in 

“Minas Gerais”, from the past to nowadays. Through a convergence of a Etnoarchaeology 

study (Cachoeira do Brumado, Mariana), with a collection study (Museu de Artes e 

Ofícios, Belo Horizonte, Museu da Inconfidência, Ouro Preto e sítio arqueológico Faz. do 

Padre Fraga, Mariana), primary documentation and archaeological record, enable the 

accompaniment of how the relationships happened in the past. In the present, beyond the 

Etnoarchaeology study, occurred the musealization process, as well, emphasizing how the 

soapstone vessels memory was forged in “Minas Gerais”, disregarding actors and some 

information related to this collective. 

 From these Symmetric Archeology presuppositions, starting in the materiality, we 

intend to discourse about the aspects that go from the raw material search to the public 

exposition. As a result, discourse about the possible ways to knowledge extroversion, 

appreciation and heritage management. Stress the high potential of applying participative 

and public managements, as an essential objective to increase the community quality of 

life. Treating people and materiality in a symmetric way, proposing the development of an 

approach that brings new voices to the debate, considering new entities to the dynamic 

collective, that once alive, would influence in the good common world course. 

 

Key words: Symmetric Archeology, “Minas Gerais” History, Museology, Archaeological 

Heritage, Soapstone vessels. 
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INTRODUÇÃO 
 

 O texto que será apresentado tem como objetivo dissertar sobre aspectos das 

relações vividas pelas vasilhas de pedra-sabão em Minas Gerais, no decorrer do período 

histórico (séculos XVIII-XXI). Sua contribuição consiste em chamar atenção e lançar um 

novo e primeiro olhar, sobre essa categoria de artefatos, até então não contemplados 

enquanto objetos centrais, em estudos arqueológicos, historiográficos e/ou antropológicos. 

A definição da problemática de pesquisa partiu, no entanto, de uma constatação e o 

posterior processo de construção de um corpus teórico/metodológico que pudesse auxiliar 

nas perguntas que poderiam ser feitas. É, portanto, um processo ligado à determinada etapa 

também de minha vida, como pesquisador e ser humano. 

A constatação veio pouco depois de me deparar com fragmentos de panelas de 

pedra-sabão no estudo de coleções oriundas de escavações de sítios históricos em Minas 

Gerais (MELQUIADES, 2007). Na época, baseado em minha experiência com análise de 

material histórico (louça, cerâmica, vidro, entre outros) e cerâmica indígena pré-colonial, 

atentei inicialmente aos aspectos tecnológicos e de uso, que poderiam ser percebidos nas 

marcas deixadas nos fragmentos. Desse primeiro contato surgiu um problema iminente: 

não era possível, visto que não haviam referências sobre esses artefatos, a elaboração de 

uma ficha de análise, como de praxe na Arqueologia1 e nos estudos de cultura material. 

Frente ao problema dei início, com o intuito de elencar características que me seriam úteis 

na elaboração de tal ficha, a um levantamento bibliográfico a respeito dessa categoria de 

artefatos. Foram levantados textos que faziam referência às panelas de pedra-sabão com 

temáticas voltadas para cantaria (ALMEIDA, 2005; PEREIRA, LICCARDO & SILVA, 

2007), geologia (INSTITUO TERRA BRASILIS, 1999), nutrição e saúde (BEZERRA, 

2002; QUINTAES, 2004; CASTILHOS et ali, 2006) e história (SILVA, 2003; 2007; 

BORGES, s/id.; LIMA JÚNIOR, 1978) porém, quase nenhuma referência a vasilhas de 

pedra-sabão foram encontrados na literatura arqueológica. Da pouca bibliografia 

disponível na época que fizesse referência às vasilhas de pedra-sabão, somente 

pouquíssimos textos de arqueologia relacionados a grupos indígenas pré-coloniais
2
 

(JUNQUERIA, 1984; WUST, 1990; PROUS & MALTA, 1991; PROUS, 1992). 

                                                 
1
Para visualização de ficha de análise remeta-se ao “Anexo 1: Relatório técnico”. 

2
As informações sobre vasilhas de pedra-sabão contidas nessas publicações são poucas e devem ser vistas 

com cautela e levando em consideração a metodologia utilizada e o período no qual tais sítios arqueológicos 

foram escavados, assim como o caráter das publicações. Seria necessário, para inferências mais precisas, um 

trabalho voltado exclusivamente para os artefatos atrelados a contextos pré-coloniais. 
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Esse mesmo levantamento mostrou a presença de comunidades de artesãos atuais 

nos arredores de Ouro Preto, Mariana e Congonhas, de uma feira de artesanatos de pedra-

sabão em Ouro Preto, além de apontar a “antiguidade” da produção na comunidade de 

Cachoeira do Brumado (CASTILHOS et ali, 2006; BEZERRA, 2002; INSTITUO TERRA 

BRASILIS, 1999; LIMA JÚNIOR, 1978 ). Foi então que fiz minha primeira etapa de 

campo, uma visita técnica à região, onde me hospedei em Mariana e visitei rapidamente as 

comunidades de Cachoeira do Brumado (Mariana), e Santa Rita de Ouro Preto (Ouro 

Preto).   

Além do contato inicial com essas duas comunidades de artesãos, essa etapa de 

campo também proporcionou uma visita técnica aos museus e à feirinha de pedra-sabão, 

além do acompanhamento, mesmo que momentâneo nesse primeiro caso, da vivência 

cotidiana dos artefatos das panelas de pedra-sabão. 

Na ocasião veio a constatação: as panelas de pedra-sabão mineiras são amplamente 

conhecidas na região, e em todo o Brasil, intensamente produzidas e comercializadas, 

vistas pelos turistas e visitantes enquanto representativas de uma identidade mineira. Nos 

museus, esses artefatos faziam referências a Aleijadinho e à cultura barroca que, por 

extensão também são associados a uma identidade mineira. Por outro lado, algo me 

pareceu intrigante: tais artefatos não apareciam em estudos arqueológicos, nem mesmo 

naqueles voltados para escavações de sítios históricos da região. Certamente isso ocorre 

pelo histórico do estudo da Arqueologia que desconsidera essa categoria de artefatos, pois, 

como já dito, não haviam informações sistematizadas. Aqui, torna-se claro que, conforme 

Shanks e Tilley (1992) a própria opção pelo objeto de pesquisa projeta nele novos 

significados, dando determinada visibilidade e, em alguns casos, abrindo portas para 

políticas e ações públicas voltadas para gestão e proteção do patrimônio. 

Constatada a necessidade de levantamento e sistematização de informação acerca 

das vasilhas de pedra-sabão, me vieram algumas perguntas. Qual a percepção que o 

público contemporâneo, principalmente dos museus, tem esses artefatos?  Se não temos 

informações sobre a história de vida desses artefatos, quais informações constam nos 

museus? As informações passadas ao público contemplam as dinâmicas das quais eles 

participavam no processo histórico, ou ela é associada a uma identidade mineira? E os 

artesãos? Por que estes não são considerados nos museus ou em políticas públicas de 

gestão do patrimônio? Se há uma produção atual, então a aproximação das comunidades 

com as políticas de proteção e incentivo ao patrimônio cultural têm altíssimo potencial em 

gerar uma melhoria na qualidade de vida desses artesãos.   
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As novas informações levantadas alimentavam de maneira direta minha 

curiosidade, não entendia porque não haviam estudos arqueológicos que fizessem 

referência a tais artefatos, visto que era de se esperar que estes fossem encontrados em 

escavações de sítios históricos, principalmente em Minas Gerais onde, ao que indicavam as 

informações até então levantadas, eles eram produzidos e utilizados desde o século XVIII 

(CASTILHOS et ali, 2006; BEZERRA, 2002; INSTITUO TERRA BRASILIS, 1999; 

LIMA JÚNIOR, 1978 ).  

Ficou claro também o imenso potencial na construção de uma pesquisa 

Arqueológica e/ou de estudos de cultura material com o intuito de trazer novas 

informações sobre essa categoria de artefatos. A interface com a Museologia surgiu da 

necessidade de entender, de maneira contínua no tempo, quais os significados atribuídos às 

vasilhas de pedra-sabão, no presente e no passado, e como eles se relacionam. Nesse 

sentido, a inserção da perspectiva museológica no corpo da pesquisa nos forneceu 

ferramentas não só para o acompanhamento e pontuação de aspectos das relações das quais 

participam esses artefatos em processo de musealização (BRUNO, 1995; 2000), como 

também indicam algumas percepções do público e da possibilidade de idealização de 

propostas de extroversão do conhecimento e gestão pública e compartilhada. 

 Percebido o quadro, mesmo que ainda pouco claro, e delimitada uma abordagem 

que englobasse esses diferentes contextos (museológico, arqueológico e etnográfico), foi 

iniciado um levantamento sistemático – inserido no banco de dados já iniciado - para a 

confecção de um mapa de ocorrência das vasilhas de pedra-sabão. A alimentação do banco 

de dados foi intensificada através de conversas e e-mails com arqueólogos, levantamento 

de publicações que possam fazer referência ao material, o levantamento no Sistema 

Brasileiro de Museus (SBM) e contato via e-mail para informações sobre presença e/ou 

ausência de vasilhas e artefatos de pedra-sabão3 nesses museus.  

Aos poucos foram aparecendo referências à presença de vasilhas de pedra-sabão em 

contextos diversos, sítios arqueológicos diversificados, desde o período pré-colonial - 

atrelados a diferentes grupos e tradições arqueológicas (JUNQUERIA, 1984; WUST, 

1990; PROUS & MALTA, 1991; PROUS, 1992; ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2009) -, 

passando para o período histórico onde eram encontradas, mesmo que em pequena 

quantidade, em sítios diversos (BAETA & PILÓ, 2007; no prelo GUIMARÃES, 2007; 

                                                 
3
Tais informações são úteis tanto na construção da abordagem proposta quanto na caracterização de um 

banco de dados em constante alimentação, para o qual é possível tanto propostas de ampliação da abordagem 

como de gestão do patrimônio.   
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COOPERATIVA CULTURA, 2008; 2010), chegando até a atualidade onde temos os 

museus, as comunidades de artesãos e a feirinha de pedra-sabão. 

No cenário nacional notamos sua presença em sítios do holoceno4 mineiro 

perdurando, não unidirecionalmente ou constante, até a atualidade onde o centro de 

produção é a mesorregião metropolitana de Belo Horizonte - MG. No grande abrigo 

Santana do Riacho foram identificados fragmentos de potes de pedra-sabão, cuja camada 

onde se encontravam foi datada entre 2.800 e 4.500 AP (JUNQUERIA, 1985; PROUS & 

MALTA, 1991).  

Outros sítios arqueológicos indígenas nos remetem ao período imediatamente 

anterior à chegada do europeu e ao início da colonização ou contato, como indicam as 

datas obtidas para o sitio Palmital: 380±45 AP, 420±70 AP e 900±65 AP (TL) e uma data 

de C
14 

de
 
500±40 AP (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2009: 43).  Já no período colonial e 

imperial contamos com uma série de coleções tanto oriundas de sítios arqueológicos 

quanto de doações e/ou compra, presente em museus e instituições de pesquisa (BAETA & 

PILÓ, 2007; no prelo GUIMARÃES, 2007; COOPERATIVA CULTURA, 2008; 2010). 

Culmina assim, com uma delimitação temporal que a priori vai desde o século II a.C. à 

atualidade havendo, no entanto necessidade de ser vista com muita cautela e não, ao menos 

inicialmente, de forma unidirecional ou contínua. 

 O recorte temporal adotado (séculos XVIII a XXI) justifica-se tanto pela 

perspectiva de se tratar Arqueologia e Museologia, quanto pela pequena quantidade de 

fragmentos ligados ao período pré-colonial.  

Definido tal quadro, e sabendo não haver tempo para arrolar todos os museus e 

coleções, optei por contextos (Arqueológicos, Museológicos e Etnográficos) que pudessem 

responder às questões levantadas. Ficou definido então um estudo etnoarqueológico na 

comunidade de Cachoeira do Brumado (Mariana, MG), o estudo do processo de 

musealização, com ênfase no discurso expográfico, do Museu da Inconfidência (Ouro 

Preto, MG) e Museu de Artes e Ofícios (Belo Horizonte, MG) e o estudo 

técnico/tecnológico das coleções desses mesmos museus, além da coleção oriunda de 

escavações no sítio histórico Fazenda do Padre Fraga (Mariana, MG).  

                                                 
4
O Abrigo Santana do Riacho está situado na Serra do Cipó, entre 800 e 850 metros de altitude e vem sendo 

estudado pela equipe do Museu de História Natural (MHN/UFMG) desde a década de 1970. Os sete 

fragmentos de pedra-sabão coletados situavam-se na transição da camada “1” para a “2” da área de escavação 

denominada SRIII (Santana do Riacho III), datada entre 2.800 e 4.500 BP (PROUS & MALTA, 1991; 

JUNQUEIRA, 1984). 
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 As disciplinas cursadas no Programa de Pós-Graduação em Arqueologia –PPGArq. 

MAE/USP me indicaram as ferramentas teórico/metodológicas que poderiam ser 

utilizadas. Entre elas, optei pela construção de uma abordagem baseada nas propostas 

simétricas da construção do conhecimento (LATOUR, 2004; 2007), que pudesse contribuir 

também com os debates que vêm sendo travados na Arqueologia Simétrica (GONZÁLEZ-

RUIBAL, 2007; WITMORE, 2007; SHANKS, 2007; WEBMOOR, 2007; OSLEN, 2007; 

NEUMANN, 2008) e em sua interface com a Museologia, visto que esta também apresenta 

debates contemporâneos que podem ser vistos a partir das propostas simétricas 

(WISCHER, 2010; SAMPAIO, 2008; RIBEIRO, 2007; DUARTE, 2003; BRUNO, 2000; 

PRIMO, 1999). 

Como será visto no “Capítulo 1: Relações com a Materialidade”, a construção do 

conhecimento na presente pesquisa parte de uma perspectiva Latouriana que rompe com os 

dualismos cartesianos que regem nossa sociedade, estando imbricado no fazer científico 

(LATOUR, 2004; 2007). Especificamente, propomos o rompimento com oposições do tipo 

sujeito/objeto, natureza/sociedade, passado/presente, alimentadas por perspectivas 

Antropológicas, Arqueológicas e Museológicas, vistas em sua interdisciplinaridade, e a 

partir dos pressupostos da Arqueologia Simétrica.  

Definido no capítulo primeiro a perspectiva teórico-metodológica adotada na 

pesquisa segue, no segundo capítulo, uma apresentação dos contextos que serão abordados. 

Na medida em que busca, além da apresentação desses contextos, a ocorrência espacial 

dessa categoria de artefatos, o “Capítulo 2: Entre Museus, Sítios Arqueológicos e 

Comunidades de Artesãos” leva à delimitação arbitrária de um território. Tal delimitação, 

por mais que arbitrária, leva à constatação de um potencial não apenas de identificação de 

espaços de vivência desses artefatos no presente e passado (museus, sítios arqueológicos e 

comunidades de artesãos), mas também para propostas de gestão do patrimônio e 

extroversão das informações e conhecimento construídos na pesquisa.  

Chamamos também atenção, ao dissertar sobre a história de vida desse território 

junto às perspectivas da Arqueologia regional e da paisagem (“2.4. O cenário: 

problematizando sobre Arqueologia Regional e Território Patrimonial”), para a 

necessidade de que tais artefatos sejam considerados, em períodos pré-coloniais e 

históricos, agregando novas informações aos debates contemporâneos seja na perspectiva 

da Arqueologia brasileira, ou de estudos em áreas afins (História, Museologia, 

Antropologia, entre outras). 
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Posteriormente às discussões citadas acima e à definição arbitrária de um território, 

segue o “Capítulo 3: As Duas Flechas do Tempo: Arqueologia do Presente e Passado 

Arqueológico” no qual, a partir de uma visão simétrica de tempo, apresentamos o estudo 

etnoarqueológico, (SILVA, 2000; POLITIS, 2004; GONZÁLEZ-RUIBAL, 2009) 

desenvolvido na comunidade de Cachoeira do Brumado (“3.1. Curta história de vida de 

uma família de artefatos: as panelas de pedra-sabão de Cachoeira do Brumado, Mariana – 

MG”) e a construção de uma abordagem Arqueológica e de Estudos de cultura material 

sobre o passado (“3.2. Para uma abordagem arqueológica”). Teremos, assim, o 

acompanhamento de aspectos da vida dos artefatos de pedra-sabão no presente e no 

passado. 

O “Capítulo 4: Museologia em Ação” tem como objetivo acompanhar aspectos das 

relações vividas por estes artefatos quando entram em contexto museológico, dando ênfase 

ao estudo do discurso expográfico, relacionado nos museus (“4.1. Experiências 

museológicas”) e idealizando programas e propostas de gestão do patrimônio e extroversão 

das informações e conhecimento construídos na pesquisa (“4.2. Exercícios de 

musealização”).  

 Finalizo com o acompanhamento de aspectos das relações vividas pelos artefatos 

de pedra-sabão no passado e no presente, chamando atenção não só para sua presença e 

importância, como também, e principalmente, para a necessidade de estes sejam 

considerados em disciplinas e programas voltados para a cultura material. Lançando novos 

olhares sobre essa categoria de artefatos, é possível vislumbrar programas de gestão do 

patrimônio cultural e ações de extroversão da informação e conhecimento que venham 

contribuir, tanto para o aumento na qualidade de vida dos artesãos atuais, quanto na 

contribuição para os debates que envolvam os estudos de cultura material, em sua interface 

com a Arqueologia, Museologia e Antropologia. 

Feita a caracterização geral da pesquisa e do texto que segue, uma observação 

inicial torna-se necessária para a definição do objeto da pesquisa. Como será visto no 

decorrer do texto “pedra-sabão” é uma denominação genérica que no Brasil começou a ser 

utilizada no século XVIII para referir-se a qualquer tipo de rocha macia, rica em mineral 

talco, de cor esverdeada para acinzentada, e fácil de se trabalhar (OROSCO, 1938). 

Portanto, o termo refere-se a rochas que têm composições mineralógicas e químicas 

diferentes, tais como esteatita, agamaltita e serpentinita diferentes (INSTITUO TERRA 

BRASILIS, 1999).    
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CAPÍTULO 1: RELAÇÕES COM A MATERIALIDADE 

 

As coisas têm peso, massa, volume, tamanho, tempo, forma, cor, posição, 

textura, duração, densidade, cheiro, valor, consistência, profundidade, 

contorno, temperatura, função, aparência, preço, destino, idade, sentido. 

As coisas não têm paz (As Coisas, Arnaldo Antunes, 2006). 

 

O primeiro capítulo tem como objetivo apresentar os pressupostos teóricos e a 

metodologia aplicada na pesquisa. O tópico “1.1. A Ecologia Política e a proposta 

simétrica” parte das críticas de Bruno Latour (2004; 2007) à constituição moderna do 

pensamento ocidental - que se baseiam na idéia de que Natureza e Sociedade encontram-se 

isoladas, em duas câmaras distintas, ficando ao encargo da Ciência e da Política, 

representar os seres que as habitam
5
 (Idem). Levado ao extremo, teríamos de um lado o 

“antropocentrismo dos modernos, dito por vezes ‘cartesiano’” e, de outro, o “naturo-

centrismo dos ecologistas” (LATOUR, 2004: 40). 

 Feita a crítica, o autor parte para as proposições de uma nova ordem, na qual essas 

assimetrias são niveladas, havendo uma redistribuição dos poderes entre os seres (humanos 

e não humanos), não mais divididos entre as câmaras Natureza e Sociedade, mas sim vistos 

enquanto coletivos (LATOUR, 2004; 2007). A partir da convocação desse coletivo e do 

debate estabelecido, se daria a constituição de um mundo comum (LATOUR, 2004). 

A crítica à necessidade de quebra dos dualismos cartesianos nos quais se pautam 

também as abordagens arqueológicas já é percebida no discurso de alguns arqueólogos 

desde o final do século passado (GAMBLE, 2002; HOODER, 2002), porém, sem apontar 

nenhuma saída. Esta pode ser visualizada a partir da Ecologia Política de Latour (2004), 

uma proposta teórica voltada para a reformulação desses conceitos, demasiadamente 

assimétricos. Já no século XXI, tais críticas tornam-se mais constantes havendo um 

movimento que vem sendo denominado Arqueologia Simétrica. Reflexo dessa 

preocupação é a elaboração de um dossiê sobre o tema, editado por Alfredo González-

Ruibal (2007).  

A partir da perspectiva de uma abordagem simétrica há, no tópico “1.2. Como fica 

a Arqueologia?”, uma discussão sobre a abordagem arqueológica proposta na pesquisa, 

além da definição de conceitos chaves, como o conceito de história de vida dos artefatos 

que abarca também as etapas de coleta, pesquisa e exposição (HOLTORF, 2002). É a partir 

                                                 
5
Ainda segundo o autor, e como será visto mais detalhadamente no decorrer do Capítulo, essa Constituição 

moderna, ou o mundo moderno, “inventa uma separação entre o poder científico, encarregado de representar 

as coisas, e o poder político, encarregado de representar sujeitos” (LATOUR, 2007: 55). 
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desse conceito que começamos o terceiro tópico “1.3. O olhar museológico”, no qual 

trataremos da interface entre Arqueologia e Museologia, enfatizando novamente uma 

postura simétrica.  

Nesse tópico a dissertação se atenta para a atual situação da Museologia, seus 

pressupostos e práticas, bem como a definição de conceitos, dos quais destaco o de fato 

museal (RÚSSIO, 1983) e a cadeia operatória do processo de musealização (BRUNO, 

1995). Dando continuidade à interface com a abordagem arqueológica, a Museologia tem o 

potencial de nos permitir acompanhar as relações estabelecidas entre humanos e não 

humanos em um contexto específico, através do processo de musealização. Culmina, 

assim, com a idealização de propostas de extroversão do conhecimento construído na 

pesquisa, destacando seu caráter simétrico e multivocal, na qual novos agentes humanos e 

não humanos são chamados ao debate, como é o caso dos artesãos
6
 que produziram e 

produzem os artefatos e a materialidade. 

O último tópico “1.4. Calibrando métodos” cuida de caracterizar e descrever a 

metodologia utilizada.  Iniciamos com um levantamento das instituições, sítios 

arqueológicos e locais de produção atual. Há ainda nesse tópico, a descrição da 

metodologia aplicada no estudo etnoarqueológico em uma das comunidades de artesãos; o 

estudo do processo de musealização feito em duas instituições e o estudo das coleções. 

Este último é o eixo metodológico central da pesquisa e foi feito através da planilha de 

atributos seguindo uma metodologia já consagrada nos estudos de cerâmica arqueológica 

brasileira (CHYMZ, 1975; LA SALVIA & BROCHADO, 1989; GOMES, 2002; 

ZANETTINI, 2005). Haverá ainda a necessidade de reformulação das terminologias para 

os artefatos de pedra-sabão, que são o foco da pesquisa. Soma-se a isto, o estudo 

Etnoarqueológico - desenvolvido através da vivência do processo produtivo hoje - e do 

processo de musealização, através de visitas técnicas e acompanhamento de visitações aos 

museus.  

 

1.1. A Ecologia Política e a proposta simétrica 

“Quando de novo vejo o mar/o mar me viu ou não me viu?” (NERUDA [1904-1973], 

2008: 105). Em seu “Livro das Perguntas” Pablo Neruda demonstra, de maneira clara e 

                                                 
6
 O termo artesão, conforme utilizado na pesquisa, refere-se aos « paneleiros » responsáveis pela produção 

das vasilhas de pedra-sabão em Minas Gerais. Mais especificamente, e como será visto em tópico que trata 

da caracterização dos contextos da pesquisa (Capítulo 2 : Entre Museus, Sítios Arqueológicos e 

Comunidades de Artesãos), refere-se aos artesãos da comunidade de Cachoeira do Brumado, Mariana – MG.  



21 

 

extrema, as relações do homem com o mundo. Na descrição “o mar”, visto como sujeito 

toma uma forma diversa da habitual. Ele torna-se uma entidade também abstrata, atribuída 

de sentidos humanos, como a visão. “Esse ‘ver como’ refere-se literalmente a perceptos, e 

não analogicamente a conceitos, ainda que, em alguns casos, a ênfase seja mais no aspecto 

categorial que sensorial do fenômeno” (VIVEIROS DE CASTRO, 2003: 351).  

Ao questionar sobre a percepção que o “mar” tem com relação a ele, Neruda considera 

que “o mundo é habitado por diferentes espécies de sujeitos ou pessoas, humanas e não-

humanas, que o apreendem segundo pontos de vista distintos” (VIVEIROS DE CASTRO, 

2003: 347). Se, nas palavras de Viveiros de Castro, “tipicamente, os humanos, em 

condições normais, vêem os humanos como humanos e os animais como animais”, atribuir 

sentidos humanos à paisagem pode ser um indicativo de que, tal qual “ver um espírito” na 

abordagem do autor, a atribuição “é um signo seguro de que as condições não são normais” 

(VIVEIROS DE CASTRO, 2003: 350). Sem necessidade de serem expostas as relativas 

“condições normais” e sabendo ser Neruda um literato - a partir desse estigma lhe é 

permitido devaneios – ele adota uma postura simétrica, indicando que se “jamais fomos 

modernos”, como propõe Latour (2007), é possível não só a adoção de uma postura 

simétrica como também a constatação de perspectivas simétricas, demonstrando que talvez 

alguns o sejam, como no caso dos ameríndios (VIVEIROS DE CASTRO, 2003) ou no 

caso da citada passagem (NERUDA [1904-1973], 2008). 

O “princípio da simetria”, proposto pelo filósofo e sociólogo da ciência David Bloor 

(1976 apud SHANKS, 2007), parte de uma crítica aos estudos da ciência de filósofos, 

historiadores e sociólogos que deveriam ser imparciais com relação à verdade e falsidade, 

racionalidade e irracionalidade, êxito ou fracasso das teorias científicas, cujo conteúdo 

trata de explicar (apud SHANKS, 2007: 292)
7
.  

Através da leitura da obra de Bruno Latour é possível uma sistematização do que vem 

sendo chamado Antropologia simétrica. Refiro-me, especificamente a dois livros. Um, no 

qual o autor lança suas críticas sobre a produção científica contemporânea - “Jamais fomos 

modernos: Ensaio de antropologia simetria”, cuja primeira edição foi publicada em 1991. E 

um segundo, no qual ele discorre sobre as possibilidades de solução dos problemas por ele 

                                                 
7
 Segundo Pouguet (2010 : 19), posteriormente ao estudo de David Bloor  há um movimento comum a uma 

série de estudos sociais do conhecimento científico partindo desses princípios - como Latour e Woolgar 

(1997), Knorr-Cetina (1981), Bourdieu (1974, 1984), que passam a influenciar outras disciplinas durante a 

década de 1980, chegando a uma “etnografia da ciência“ cujo cerne se encontra na leitura da obra de Geertz 

(1983). 
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levantados, inclusive cunhando uma terminologia específica – “Políticas da natureza: 

Como fazer ciência na democracia”-, cuja primeira edição foi publicada em 1999. 

Latour parte da constatação de que são os dualismos cartesianos que regem a 

cosmologia moderna, a forma de ver e produzir o mundo, estando também imbricados no 

fazer científico. Em suma, o erro repousa no fato de aceitar que os seres que compõem o 

mundo estão organizados a partir da distinção entre duas câmaras segregadas, que não se 

misturam: Natureza de um lado, e Sociedade de outro (LATOUR, 2007). 

No início de seu livro “Jamais fomos modernos” o autor ilustra a crítica a essa 

cosmologia moderna a partir da idealização de um homem, contemporâneo, lendo uma 

edição de jornal diário. Nas leituras, ele se depara com uma série de artigos híbridos de 

ciência, política, economia, direito, técnica e ficção. A partir desse exemplo, o autor aponta 

que se a leitura do jornal é a oração do homem moderno, então é um homem muito 

estranho esse que hoje fica lendo esses assuntos misturados (LATOUR, 2007: 16-17), e 

conclui: “Aqui, a cultura e a natureza são misturadas todos os dias” (idem: 17). Em outras 

palavras, o que o autor propõe é que o mundo contemporâneo não pode mais ser 

apreendido de maneira fragmentária, pois os problemas do cotidiano são apresentados de 

maneira hibrida e coletiva.  

Tais críticas, que já vêm sendo incorporadas por abordagens arqueológicas, partem da 

necessidade de quebra desses dualismos cartesianos, tais como passado-presente, sujeito-

objeto, significado-significante, representação-representado (WEBMOOR, 2007: 296) e 

levanta a premissa de que estamos “imersos em um mundo de pessoas, animais e coisas, 

que mantêm múltiplas transações entre si, se constroem simultaneamente e formam 

coletivos híbridos” (GONZÁLEZ-RUIBAL, 2007: 283).  

Buscando uma genealogia do pensamento moderno, para qual Latour propõe uma 

ruptura, o autor aborda desde “O Mito da Caverna” de Platão para concluir que:  

 

Certamente a idéia de que o sentimento ocidental da natureza é uma 

representação social, historicamente situada, tornou-se lugar comum. Não 

podemos, todavia, satisfazer-nos com isto sem manter a política da 

Caverna, porque isto voltaria a distanciar-se ainda mais da realidade das 

coisas, elas mesmas deixadas intactas nas mãos da Ciência (LATOUR, 

2004: 407).  

  

Passados oito anos da crítica feita em “Jamais fomos modernos”, Latour publica um 

novo livro – “Políticas da Natureza: Como fazer ciência na democracia” – no qual propõe 

uma nova Constituição na qual não há mais a segregação dos seres em duas Câmaras 

(Natureza e Cultura). Estes são libertados e vistos enquanto participantes de um mundo 
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comum, chamado pelo autor de coletivo
8
 ou cosmo, como denominam os gregos 

(LATOUR, 2004: 23).  

Como em uma arena política os seres humanos e não-humanos que compõem o 

coletivo são chamados ao debate, sendo considerados agentes, livres, “capazes de 

representar seus pontos de vista sobre uma realidade que está ao seu alcance – ao alcance 

de suas ações -, fazendo coincidir o que e o que deve ser” (NEUMANN, 2008: 24). Nesse 

processo dinâmico e de constituição, Latour aponta ainda que “quanto mais associamos 

materialidades, instituições, técnicas, conhecimentos, procedimentos e lentidões à palavra 

coletivo, melhor será seu uso" (LATOUR, 2004: 116). 

Diferente da constituição moderna, na qual aos seres que habitavam cada câmara eram 

atribuídos, a priori, características e capacidades; na proposta de Latour temos uma 

reorganização e redistribuição dessas características baseadas na metafísica experimental, 

definida como algo que vem “antes ou abaixo da física, supondo então uma distribuição 

prévia entre qualidades primeiras e qualidades segundas
9
, o que resolve prontamente o 

problema do mundo comum”, objeto do trabalho do autor (LATOUR, 2004: 379). 

Portanto, ao passo que na constituição moderna, aos seres da Natureza é atribuída uma 

essência, uma conotação de realidade, estando situados do lado de fora da Caverna, na 

câmara da Sociedade tínhamos os sujeitos, aos quais é atribuída a capacidade de 

representação, de agência, situados no lado de dentro da Caverna. Sujeito e objeto são, 

portanto, “conceitos modernos de forma que não podem dar conta de definir os novos seres 

que habitam o coletivo” (NEUMANN, 2008: 24).   

Para compreensão desse coletivo há a necessidade de redistribuição das capacidades 

entre os seres que o compõem, destacando que “humanos e não-humanos podem permutar 

suas propriedades, a fim de compor em comum a matéria-prima do coletivo” (LATOUR, 

2004: 119). E, se a oposição sujeito/objeto proibia a permuta de propriedades, a dupla 

humano/não-humano torna essa troca necessária. “É ela quem vai permitir preencher o 

coletivo de seres dotados de vontade, de liberdade, de palavra e de existência reais” (idem: 

120).  

                                                 
8
« O Coletivo significa tudo, e não dois separados » (LATOUR, 2004: 117). « Embora empregado no 

singular, o termo não nos remete a uma unidade já feita, mas a um procedimento para coligar as associações 

de humanos e não-humanos » (LATOUR, 2004:373). 
9
 « Qualidades primeiras por oposição a qualidades segundas: expressão tradicional em filosofia para 

distinguir o material de que o mundo é feito (particulas, átomos, genes, neurônios, etc.) por oposição às 

representações (cores, sons, sentimentos, etc.) ; as qualidades primeiras são invisíveis, mas reais e jamais 

vividas subjetivamente ; as qualidades segundas são vividas subjetivamente, visíveis, mas não-essenciais » 

(LATOUR, 2004 : 384). 
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Entre os seres que compõem o coletivo, é necessária, então, a redistribuição das três 

capacidades elencadas por Latour (2004). A primeira consiste em redistribuir a palavra 

entre os humanos e os não-humanos, aprendendo a duvidar de todos os porta-vozes, tanto 

daqueles que representam os humanos, como dos representantes dos não-humanos (Idem: 

121). A segunda divisão refere-se à redistribuição da capacidade de agir como ator social, 

considerando somente as associações de humanos e não-humanos
10

(Ibidem: 134-143). Na 

terceira, os atores se definiriam também pela realidade e pela recalcitrância. Assim, para 

convocar o coletivo, não é mais necessário focar na natureza e na sociedade, mas sim na 

“condição de saber se as proposições que a compõem são mais, ou melhor, articuladas” 

(Ibidem: 407). 

É pra evitar uma unificação prematura que o autor pesquisa uma nova separação dos 

poderes (Idem: 163), pois é impossível retomar a antiga separação entre fatos e valores, 

que não têm senão inconvenientes
11

. Há, então, a proposta de três novos poderes para o 

coletivo: poder de consideração
12

, poder de ordenamento
13

, e o poder de 

acompanhamento
14

, que levará a uma nova exterioridade. Um esquema proposto pelo 

autor, acompanhado de suas palavras, pode ser mais esclarecedor ao demonstrar como se 

dá a dinâmica com essa exterioridade e as novas proposições (ver Figura 1). 

 

                                                 
10

 « Associação : estende e modifica o sentido das palavras social e sociedade, que são sempre prisioneiras da 

divisão entre o mundo dos objetos e o dos sujeitos; em vez da distinção entre os sujeitos e objetos, falar-se-á 

de associações entre humanos e não-humanos « (LATOUR, 2004 : 370). 
11

 « Falar de ‘fatos’ significa ligar, ao mesmo tempo, de um lado, aquilo que torna perplexo, e o que é 

absolutamente seguro, de outro ; falar de ‘valor’ leva a misturar uma moral impotente diante dos fatos 

estabelecidos e uma hierarquia de prioridades que não tem mais o direito de eliminar nenhum fato. Isto é 

paralisar, de uma vez, as ciências e a moral » (LATOUR, 2004 : 408) 
12

« Poder de consideração (...) que obriga a se propor à pergunta : com quantas proposições novas devemos 

constituir o coletivo ? » (LATOUR, 2004 : 382). 
13

« Poder de ordenamento responde à pergunta: podemos formar um mundo comum ? » (Idem : 382). 
14

 Poder de acompanhamento : « procura o caminho de prova que permite à experiência coltiva explorar a 

questão dos mundos comuns ; é procedimental e não substantivo, sob a condição de não supor supremacia, é 

então sinônimo da arte de governar » (Idem : 369). 
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Figura 1- Esquema da dinâmica da Composição provisória do coletivo. “O coletivo não se define senão por 

seu movimento: as entidades rejeitadas por fora, pelo poder de ordenamento, retornam ao chamado, na 

iteração seguinte, para inquietar o poder de consideração” (LATOUR, 2004: 208).  

 

Cada nova proposição percorre de início as quatro casas desta figura, 

respondendo passo a passo a cada uma de nossas exigências essenciais: 

ela torna perplexos aqueles que se reúnem para discuti-la e que montam 

as provas, permitindo assegurar-se da seriedade de sua candidatura à 

existência; ela exige ser levada em consideração por todos aqueles cujos 

hábitos vai modificar, e quem devem, pois, participar de seu júri; se ela 

ultrapassar as duas etapas precedentes, não poderá inserir-se nos estados 

do mundo senão sob a condição de encontrar um lugar na hierarquia que 

a precede; enfim, se ela ganhar seu legítimo direito à existência, tornar-

se-á uma instituição, quer dizer, uma essência, e fará parte da natureza 

indiscutível do bom mundo comum (LATOUR, 2004: 209). 

 

Graças a esta nova organização, a dinâmica do coletivo envolve o trabalho das duas 

câmaras, das quais uma, a câmara alta, representa o poder de levar em consideração, e a 

outra, a câmara baixa, representa o poder de ordenamento. Salienta o autor, no entanto que 

“a recepção pela câmara alta nada tem a ver com a antiga separação entre natureza e sociedade: ela 

repousa sobre duas pesquisas, a primeira para satisfazer à exigência de perplexidade e a outra, à 

exigência de consulta” (LATOUR, 2004: 409). 

Estudos com propostas simétricas têm chamado atenção para a idéia de “relação de 

relações” ou rede de relações, tema próprio das pesquisas desenvolvidas sob a Actor 

Network Theory (ANT) que parte das discussões de idealistas/construtivistas e realistas 

científicos, para uma recaracterização desta ontologia primordial, de uma quebra dos 

dualismos cartesianos (WEBMOOR, 2007: 296).  Assim, volta nossa atenção para a ideia 
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de rede, “mais flexível que a noção de sistema, mais histórica que a de estrutura, mais 

empírica que a de complexidade” (LATOUR, 2007: 18).  

O termo “actor-network” é, no entanto, uma tradução do termo francês “acteur 

réseau” que tem como um de seus proeminentes o mesmo Bruno Latour (INGOLD, 

2008B: 20). Segundo Tim Ingold essa reapropriação tem como ponto positivo o fato de 

não concentrar a agência
15

 em mãos humanas, porém, a ANT “não pensa no ambiente, mas 

no estudo sociológico da ciência e tecnologia” (ibidem). Propondo uma reformulação do 

termo, o autor publica um texto no qual faz uma analogia entre formigas (ANT) e aranhas, 

apontando para a teia, trama ou malha (INGOLD, 2008A). Afirma ele que as linhas da teia 

da aranha não são uma rede de comunicação, mas extensões vivas das aranhas que deixam 

rastro no ambiente (2008A). “Como as aranhas, a vida das coisas se extende não por uma, 

mas multiplas linhas” (INGOLD, 2008B: 21)
16

.  

 A partir dos questinamentos e proposições postos acima, passaremos a abordar 

como a Arqueologia vem dialogando, e pode dialogar, com tais abordagens. 

 

1.2. Como fica a Arqueologia? 

É principalmente a partir de Hodder (1982) que a Arqueologia passa a aceitar o 

artefato enquanto símbolo, inserido em uma rede dinâmica de comunicação simbólica. 

Abre-se, com isso um mundo de possibilidades interpretativas para os estudos 

arqueológicos que foram agrupados em um grande paradigma denominado “pós-

processualismo”.  Este movimento surge contrapondo-se ao paradigma anterior, 

denominado “processualismo”, cujo nome de destaque é de Lewis Binford
17

 que, em 1962 

publica um artigo intitulado “Arqueologia como Antropologia”, tido como manifesto da 

então denominada “Nova Arqueologia” (BINFORD, 1973A; BINFORD, 1973B).   

Em meio à extensa discussão teórica que envolve esses dois grandes paradigmas da 

Arqueologia, destacamos que a escola processual parte de um determinismo ambiental, 

acreditando que a cultura material se modifica com o processo de adaptação ao meio 

                                                 
15

Como será visto no tópico subsequente o conceito de agência, a partir do qual é atribuida agência social 

aos artefatos, foi cunhado pela Antropologia e vem sendo utlizado na construção de abordagens 

Aqueológicas (GELL, 1998; DOBRES, 2000 ; GAMBLE, 2004 ; LAGROU, 2007 ; INGOLD, 2008B).   
16

 Em contrapartida ao termo « network », Tim Ingold (2008A ; 2008B) propõe o uso do termo 

« meshwork ». 
17

 Lewis Binford é considerado « pai » da Nova Arqueologia que emerge principalmente na década de 1970 

no entando, em 1959, Joseph Caldwell publica, na revista Science, um artigo intitulado « A Nova 

Arqueologia Norte-Americana » , no qual resenhava as principais tendências que, a seu ver estavam 

transformando a Arqueologia (TRIGGER, 2004:286).  
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ambiente (GAMBLE, 2004: 102). O foco é então voltado para o material, ou a natureza em 

sua relação com a cultura (WEBMOOR, 2007: 298).  

É na década de 1980, com o advento do pós-processualismo, que a Arqueologia 

experimenta uma gama infindável de abordagens na busca assimétrica onde o humano 

passa a ser determinante. Os arqueólogos pós-processuais abandonaram a preocupação 

geral com a cultura, típica da Nova Arqueologia, e passam a privilegiar questões referentes 

à sociedade, optando por encarar a materialidade arqueológica não como um reflexo de 

processos culturais gerais, mas como uma importante fonte de informação sobre a 

interação social dos grupos (HOODER, 1982; HOODER, 2004; GAMBLE, 2004). Um 

elemento central desta perspectiva consiste na visão de que a sociedade é composta não 

simplesmente de indivíduos que interagem, mas de redes complexas de relações sociais 

que formam e conformam a sociedade como resultado de sua interação (GAMBLE, 2004).  

Ian Hooder (2002: 1-2) aponta que esse progresso na Arqueologia se da por razões 

internas e externas à disciplina, dando destaque à abordagem crítica dos métodos e teorias, 

já percebidas em estudos da escola processual, como os de David Clarke (1973) e Lewis 

Binford (1977)
18

. Outro ponto importante do pensamento do autor é o de que, nos estudos 

Pós-processuais, a separação entre geral e particular é quebrada, o que indica que se antes 

os trabalhos eram, na maioria das vezes, micro ou macro, hoje há uma nítida propensão a 

se acreditar que o trânsito entre os dois é o mais fortuito (HOODER, 2002; GALLAY, 

2002). Sobre esse “jogo de escalas”, Allain Gallay aborda de maneira consciente o que ele 

chama de “jogo indutivo” e “jogo dedutivo”, indo do particular para o geral e vice-versa, 

apontando para a junção dos dois (GALLAY, 2002).  

Em suma, em meio a essa rede relacional na qual se encontram materialidade e 

humanos, os arqueólogos que se inserem no quadro das Arqueologias pós-processuais dão 

prioridade às coisas somente por suas qualidades como portadoras de significado 

buscando, assim a “recuperação das pessoas, inclusive de indivíduos singulares” 

(WEBMOOR, 2007: 298). 

Determinadas vertentes da teoria arqueológica hoje têm procedido à crítica às escolas 

processual e pós-processual a partir do conjunto de conceitos postos no tópico anterior, o 

que se tem chamado de Arqueologia simétrica (GONZÁLEZ-RUIBAL, 2007; WITMORE, 

                                                 
18

O autor afirma ainda que os debates tem como ponto em comum os “termos, princípios, idéias básicas, 

universais”, e que a questão seria “quais as teorias atingem o maior número de pesquisadores” (idem: 5). Em 

um quadro básico, ele destaca a presença marcante de três perspectivas: (1) a evolucionista muito usadas em 

estudos de caçadores e coletores; (2) a fenomenológica ligada a monumentos pré-históricos e paisagem; (3) e 

a ideológica ligada a sociedades complexas (ibidem). 
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2007; SHANKS, 2007; WEBMOOR, 2007; OSLEN, 2007; NEUMANN, 2008; 

MACEDO, 2011). Elas partem da crítica de que as arqueologias processuais e pós-

processuais são o duplo resultado da assimetria entre Natureza e Sociedade, nas quais o 

peso da explicação recaiu sobre uma das duas entidades ontológicas, Natureza e Sociedade 

(WEBMOOR, 2007: 29 - ver Figura 2 e 3). Com a eliminação de tal dualidade torna-se 

possível o reconhecimento de uma simetria entre o humano e a materialidade que devem, 

então, serem explicados a partir dos mesmos termos (WEBMOOR, 2007: 300. ver Figura 

4). 

  

 

Figura 2 - Esquema proposto por Webmoor (2007: 298). 

Mediação das coisas-pessoas na explicação processual. 

 

Figura 3 – Esquema proposto por Webmoor (2007: 298). 

Mediação das coisas-pessoas na explicação pós-processual. 
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Figura 4 - Esquema proposto por Webmoor (2007: 300). Pessoas e coisas na explicação simétrica. 

 

Tocando na crítica Latouriana (2004; 2007), tais arqueólogos percebem que os 

dualismos cartesianos presentes na cosmologia moderna - tais como passado-presente e 

sujeito-objeto – condicionam não só nossa percepção de mundo, mas também a pesquisa 

científica (GONZÁLEZ-RUIBAL, 2007: 283). Levantam, portanto, a pergunta: “o que 

acontece se tratarmos as pessoas e as coisas simetricamente?” (WEBMOOR, 2007: 300).   

Se por um lado temos uma reformulação teórica por parte da Arqueologia que implica 

em uma revisão profunda dos rumos tomados pela disciplina (GONZÁLEZ-RUIBAL, 

2007: 283); de outro temos uma continuidade substancial, reconhecida pelos defensores de 

uma Arqueologia Simétrica com relação aos grandes paradigmas.  

A vertente da Arqueologia social norte americana, emergente na década de 1980 já 

indica que os artefatos são ao mesmo tempo agentes e produtos nas complexas redes 

sociais (GAMBLE, 2004; DOBRE, 2000; CHILTON, 1999). Em outras palavras, o que 

Gamble (2004: 104) chama de “artefatos com personalidade”, não tem o intuito de atribuir 

animação a algo inanimado, mas sim de indicar que eles são componentes e interagem nas 

relações sociais (humanas, cotidianas, individuais e coletivas), (re) moldando-as. O ponto 
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chave aqui seria o reconhecimento de uma agência
19

 dos artefatos onde, as “coisas são 

ativas, não espectadoras passivas na sociedade” (WEBMOOR, 2007: 299).   

Reforçando tal perspectiva, Tim Ingold (2008B: 11) aponta que o “problema da 

agência”, como proposto por Alfred Gell (1998), nasceu da tentativa de re-animar um 

mundo de coisas enfraquecidas ou rendidas por inércia.  Rompendo com a dicotomia 

sujeito/objeto, o autor aponta que submeter a “vida das coisas” a “agência dos objetos” é 

uma dupla redução, de “coisas” para “objetos” e “vida” para “agência” (INGOLD, 2008B: 

12). Isso nos aproxima da proposta de Latour (2004; 2007) na qual, como já visto, há uma 

redistribuição dos poderes entre os seres que compõem o coletivo sendo, um deles, o de 

agir como ator social (LATOUR, 2004: 407).  

A partir do momento em que trazemos vida às coisas (INGOLD, 2008B), torna-se 

possível a utilização de um conceito chave cunhado pela Arqueologia processual e que 

pode ser relido para uma proposta simétrica, que é o de história de vida dos artefatos 

(LAMOTTA & SCHIFFER, 2002; HOLTORF, 2002).  

As relativizações desse conceito partem do pressuposto de que, se na proposta 

comportamental o conceito está ligado a atividades que giram em torno de ações 

protagonizadas pelo homólogo humano – ações como “busca de “matéria-prima”, 

“manufatura”, “uso”, “circulação”, “abandono”, “reuso”, “descarte” (SCHIFFER, 1987; 

LAMOTTA & SCHIFFER, 2002; HOLTORF, 2002; WEBMOOR, 2007) -, nivelando as 

assimetrias, então as etapas da história de vida são relações de constituição mútua, como 

em uma arena política como descrito por Latour (2004; NEUMANN, 2008). Retiramos, 

com isso, o caráter unidirecional humano e passamos a considerar o caráter relacional 

coletivo. Em outras palavras, entendemos que os artefatos têm uma história de vida 

(HOLTORF, 2002), na qual se relacionam com os demais seres humanos e não humanos 

do coletivo e é, a partir dessa relação que se dá a constituição mútua de um mundo comum 

(LATOUR, 2004).  

Uma segunda relativização consiste na adoção de uma perspectiva alternativa, segundo 

a qual “a história de vida das coisas não terminam com a deposição, mas continuam até o 

dia presente: atividades como descoberta, reconstituição, análise, interpretação, 

documentação e exibição também são tomadas como processos nas vidas das coisas” 

                                                 
19

 O conceito de agência e agência social, como proposto por Alfred Gell (1998), parte de uma abordagem 

antropológica para afirmar que a antropologia social moderna é essencial e constitucionalmente anti-arte e 

propõe uma nova abordagem teórica que aproxime “magia e arte, havendo em ambos os fenômenos uma 

manifestação do encantamento da tecnologia” (LAGROU, 2007: 42-43), enfatizando que os objetos agem 

sobre a realidade social.  
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(HOLTORF, 2002: 54). Aqui, seguindo uma concepção contínua, a Museologia nos dará 

as bases para o acompanhamento das etapas de vida dos artefatos a partir do momento em 

que estes entram em processo de musealização.  

Uma terceira observação consiste no enfoque que será dado à cadeia produtiva. 

Tomando como ponto de partida a passagem de Lemonnier (1992), na qual o autor afirma que: 

 

(...) não devemos nos concentrar somente em aspectos informacionais 

imediatos e óbvios da cultura material (como estilos de costumes, 

motivos decorativos, cor). Ai estão mais aspectos sub-informacionais ou 

simbólicos de um sistema tecnológico, que envolvem opções arbitrárias 

de técnicas, ações físicas, material, e assim por diante, que não são 

simplesmente ditadas por função, mas que são componentes integrais do 

extenso sistema simbólico (LEMONNIER, 1992: 03).  

 

Há necessidade de um nivelamento das assimetrias, e não só destaco que não adoto a 

concepção de “sistema tecnológico” proposto no quadro geral da Antropologia da 

tecnologia (LEMONNIER, 1992)
20

, como aponto as críticas atuais feitas a essa percepção. 

Uma delas é a de que “as relações causais entre as partes não são só de feedback, negativo 

ou positivo; elas ocupam vários níveis e tomam várias formas, consciente e 

inconscientemente” (van der LEWW, 2002: 240). Também tecendo críticas à visão 

sistêmica de tecnologia, Márcia Ann-Dobres (2000: 98) nota uma fragilidade da teoria ao 

tratar “coisas materiais, separadas dos agentes que as trabalham e transformam e, 

separados das experiências significantes que os atos geram”.  

Já com as assimetrias aparadas encontramos a abordagem de Tim Ingold (2000) 

segundo a qual é através da experiência de relação com os vários componentes do 

ambiente que os humanos se constituem (atitudes específicas e sensibilidades), inclusive 

enquanto portadores de técnicas. Reciprocamente, através da disposição de suas 

habilidades técnicas, os humanos ativamente constituem seus ambientes. “Mas, nessa inter-

relação mutuamente constitutiva entre pessoas e o ambiente não há dicotomia entre 

componentes humanos e não-humanos” (INGOLD, 2000: 321).  

Bruno Latour (2002: 374), ao abordar uma “etnografia da técnica” nota que os 

chamados “estudos sociais das técnicas” aplicam aos artefatos os mesmos dualismos que 

marcam os antigos estudos dos fatos. Vê-se aqui uma abordagem que enfoca as relações 

técnicas/tecnológicas que dá a idéia de que, em se tratando do humano em contato direto 

com a materialidade na constituição de um coletivo, é perceptível uma arena política, na 

                                                 
20

 Pelo menos não no que concerne à “Teoria Geral dos Sistemas” que influenciou todas as ciências, inclusive 

a Arqueologia principalmente através da escola processual (RENFREW, 1972). 
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qual agentes humanos e não-humanos têm plena capacidade de defender seus pontos de 

vista (LATOUR, 2004; NEUMANN, 2008).  

A partir de tal perspectiva, torna-se possível o acompanhamento das relações 

estabelecidas na longa história de vida de uma população de artefatos, envolvendo também 

o processo museológico em sua interface com a teoria arqueológica. No tópico que segue 

há uma caracterização do atual estado da Museologia e de como ela será utilizada na 

presente pesquisa. 

  

1.3. O olhar museológico 

 Seja com base em documentos básicos da Museologia
21

, ou tendo como ponto de 

partida os principais autores sobre o assunto no Brasil
22

, é unanimidade entre os 

museólogos aceitar o movimento denominado “Nova Museologia”, que foi reconhecido a 

partir da Declaração de Quebec (1984) (BRUNO, 1995; 2000; PRIMO, 1999; CÂNDIDO, 

2003). Nas palavras de Manuelina Duarte: 

 

O texto da Declaração de Quebec não traz em si novidades conceituais, 

mas a sua importância deve-se ao fato de ter reconhecido a existência do 

movimento da Nova Museologia, tendo assim legitimado uma prática 

museológica mais ativa, socializadora, dialógica e internacionalmente 

autônoma (CÂNDIDO, 2003: 24). 

 

Um esquema básico, amplamente utilizado por museólogos, que demarca as 

diferenças entre esta, e a chamada “Museologia Tradicional”, é apresentado pela mesma 

autora (Idem: 49 - ver Figura 5) e nos dá uma ideia nítida e esquemática de seus 

pressupostos e conceitos básicos. 

 

                                                 
21

 Judite Primo (1999) parte da análise de 5 documentos básicos para abordar o desenvolvimento da 

Museologia na América, são eles : Seminário Regional da UNESCO sobre a Função Educativa dos Museus 

ocorrido no Rio de Janeiro em 1958 ; Mesa Redonda de Santiago do Chile, em 1972 ; I Atelier Internacional 

da Nova Museologia, ocorrido em Quebec, Canadá – 1984 ; Reunião de Oaxtepec, no México também em 

1984 ; Reunião de Caracas - Venezuela, 1992. 
22

 Manuelina Duarte Cândido (2003) parte da leitura de autores franceses sobre a « Nova Museologia » e de 

resenhas dos principais trabalhos de museólogos no Brasil para abordar aspectos contemporâneos do 

pensamento museológico. Entre os pesquisadores franceses encontram-se André Desvallés e Hugues de 

Varine. Entre os brasileiros resenhados pela autora estão Waldisa Russio, Cristina Bruno, Heloisa Barbuy, 

Maria Célia Santos, Mario Chagas e Teresa Scheiner. 
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Figura 5- Quadro “Museologia Tradicional” x “Nova Museologia” (CÂNDIDO, 2003: 49). 

 

Ao pontuar o estado no qual se encontra a Museologia contemporânea, Manuelina 

Duate Cândido (2003: 49) afirma que “qualquer que seja a Museologia, vem sempre se 

baseando na definição de vértices correspondentes ao homem, ao objeto e ao espaço, de 

onde partem as relações”.  

Tal percepção nos remete ao conceito fato museal, cunhado por Waldisa Rússio 

Camargo Guarnieri (1990), que o define como a “relação entre o homem e o objeto em um 

cenário” (apud BRUNO, 2000: 35). A reelaboração do fato museológico por Bruno (2000), 

segundo Whichers (2010) abarca a relação entre “homem – publico, audiência, grupos 

especiais, comunidade; e objeto – coleção/acervo, referência patrimonial, indicadores da 

memória; em um cenário – edifício/instituição, espaço aberto, múltiplos espaços, território 

de intervenção” (WHICHERS, 2010: 38).  

 A utilização dessa tríade está ligada às diferentes tendências da nova Museologia, a 

partir da qual se deu um alargamento conceitual que dissociou a obrigatoriedade da 

formação de coleções do processo museológico, e demonstrou a vocação territorial dos 

museus (CÂNDIDO, 2003: 179-185). Tais vertentes envolvem desde o “estudo da 

finalidade e organização dos museus” até o “estudo da relação específica entre homem e 

realidade” (idem: 37).  

Segundo Whichers (2010: 37) Waldisa Rússio Guarnieri já enxergava o museu 

apenas enquanto uma “base institucional necessária ao fato museológico”
23

. Retirando 

então a “base institucional” do museu, percebido enquanto local onde se estabelecem as 

relações, temos uma aproximação da abordagem arqueológica proposta, demonstrando 

uma continuidade no que tange à utilização interdisciplinar da Museologia e Arqueologia, 

caminhando assim no mesmo sentido das propostas de Musealização da Arqueologia 

(BRUNO, 2000; WHICHERS, 2010).  

                                                 
23

É necessário destacar que na presente pesquisa visamos o estudo interdisciplinar entre e Arqueologia e 

Museologia. Esta última, através do estudo do fato museal, pode levar à informações que remetam às 

relações estabelecidas em um contexto específico (territorial, museológico, expográfico). Portanto, torna-se 

importante o desenvolvimento e definição da categoria território que será abordada na interdisciplinaridade 

entre Arqueologia e Museologia. 
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Como já vimos, a tríade na qual se alicerçam essas novas propostas está no cerne do 

conceito de fato museal (BRUNO, 2000), a partir do qual é possível uma aproximação com 

as propostas simétricas. Utilizando a linguagem Latouriana (2004; 2007), podemos 

entender a instituição museu como híbrido. Instituição essa que está em constante 

dinâmica coletiva, ativando os poderes de consideração e ordenamento, com as novas 

exterioridades e entidades chamadas ao debate
24

, representadas por sua vez, por porta-

vozes (pesquisador, museu, poder público, sociedade), dos quais temos que aprender a 

duvidar. Ainda aqui, é o poder de acompanhamento
25

 dado ao coletivo, nesse caso a 

instituição museu, o que torna possível situá-lo em diferentes contextos espaço/temporais 

(LATOUR, 2004).  

A relação abarcada pelo conceito de fato museal, assim como as relações 

percebidas pela Arqueologia, serão aqui entendidas enquanto coletivas e de constituição 

mútua, se manifestando como uma arena política (LATOUR, 2004). Por exemplo, os 

mecanismos de seleção e exclusão, próprios da Arqueologia e da Museologia, também 

podem ser vistos dentro da dinâmica coletiva. Enfatizando que o coletivo não se define 

senão por seu movimento, portanto, “as entidades rejeitadas por fora, pelo poder de 

ordenamento, retornam ao chamado, na interação seguinte, para inquietar o poder de 

consideração” (LATOUR, 2004: 208).  

Se por um lado temos a percepção e a possibilidade de estudo do fato museal numa 

perspectiva simétrica, de outro temos o contato intenso com esses “novos museus” que, 

baseados nas propostas de Waldisa Rússio Guarnieri e Paulo Freire
26

, tentam apontar para 

novas diretrizes. Estas, no que concerne à função dos museus, estariam focadas no 

desenvolvimento da criatividade, do senso crítico e da consciência (DUARTE, 2003: 193), 

com destaque dado ao potencial dos museus de se inserirem na realidade e agirem sobre 

ela (idem: 172) e também na compreensão da identidade como plural, onde o museu é 

mediador dessa pluralidade (ibidem).  

Segundo Cristina Bruno (2000: 42) o novo Museu deve ser um instrumento de 

desenvolvimento social e cultural a serviço de uma sociedade democrática, não priorizando 

a homogeneidade cultural e, muito menos, uma identidade nacional. Nesse sentido, e 

                                                 
24

 Para visualização da dinâmica coletiva remeter-se à Figura1.  
25

 Para a definição dada por Latour (2004) remeta-se a nota de rodapé 10. 
26

 Segundo Diego Ribeiro (2007 : 44) « a influência da doutrina Freiriana nas concepções teóricas que 

emergem nos principais documentos confeccionados a partir da década de 70 »  revela-se na referência ao 

nome de Paulo Freire para compor a organização da mesa redonda de Santiago, em 1973. Tal participação, 

no entanto, não foi efetivada por razões políticas. De forma  abreviada e sintética podemos entender que o 

princípio basilar de Paulo Freire repousa na seguinte acepção : a ação eduticativa deve ser libertadora e 

transformadora » (RIBEIRO, 2007 : 44).  
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atentando para a interface entre Arqueologia e Museologia, pretendemos tratar as 

identidades locais, regionais e nacionais de maneira plural e relacional. Há também a 

possibilidade de se trabalhar com ações críticas e participativas, trazendo novas vozes para 

o debate. Nas palavras de Varine-Bohan: “O museu precisa ser descolonizado 

culturalmente” (1969 apud CÂNDIDO, 2003: 42). 

Seriam então necessárias transformações nos museus, aproximando as seleções de 

acervo e suas interpretações ao interesse e condição de compreensão do público. A 

preocupação seria “o público e como se dirigir a ele. E não é uma questão de quantidade de 

público, mas de qualidade na interação que possa haver entre o indivíduo e o objeto” 

(CÂNDIDO, 2003: 35).  

A instituição museu se apresenta aqui como “intermediário, um lócus onde as 

contribuições culturais das minorias devem ser expostas e compreendidas” (CÂNDIDO, 

2003: 36), e a Museologia “disciplina aplicada voltada para o estudo e a experimentação 

da relação entre as sociedades e suas referências patrimoniais” (BRUNO, 2000: 02), ou, 

disciplina voltada para o estudo e experimentação do fato museal.  

 E se há, como visto anteriormente, uma dinâmica coletiva na própria opção pelo 

objeto a ser musealizado, na exposição ela toma formas diversas, através da interação com 

o público, das ações de comunicação. No contato direto do museu com o público 

(exposição, ações educativas, participativas e comunitárias, entre outros) encontramos uma 

arena política, relações coletivas, diretas, de constituição mútua entre homem e 

materialidade.  

O poder de acompanhamento que foi atribuído ao coletivo na nova divisão de 

poderes proposta por Latour (2004: 369) consiste na “procura do caminho de prova que 

permite à experiência coletiva explorar a questão dos mundos comuns”. Isto nos remete a 

uma série de questões como: a importância da ação museológica, os contextos 

espaço/tempo e a própria pesquisa em desenvolvimento, além de muitas outras. Na 

passagem o “caminho de prova” nos remete à construção de uma contextualização 

(espaço/tempo), através do levantamento e sistematização de informações. Já o “permitir à 

experiência coletiva explorar a questão do mundo comum” evoca o momento em que a 

dinâmica coletiva é vivida. É possível novamente perceber uma continuidade da 

abordagem arqueológica e museológica guiadas pelo conceito de historia de vida dos 

artefatos (HOLTORF, 2002).  

Niveladas as assimetrias, a Museologia tem então (partindo do conceito de fato 

museal), o potencial de indicar as diferentes relações entre humanos e materialidade, 
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Estudo do 
processo de 

musealização 

Etnoarqueologia Estudo das coleções 

Teoria arqueológica 

Figura 6 - Esquema demonstrando as três sub-áreas que se 

unem entorno da abordagem arqueológica. 

 

 

estabelecidas quando tais artefatos entram em um processo de musealização, que se dá 

através das etapas de salvaguarda e comunicação (BRUNO, 1995; 2000) . Se o que está 

em jogo são as relações e os coletivos, há necessidade de se chamar atenção para a maneira 

através da qual essas relações se estabelecem em um contexto no qual, a materialidade é 

utilizada enquanto contentora de uma informação, de um sentimento e de um sentido, 

como é o caso das ações dos museus. 

Além de identificar as facetas da musealidade (mesmo as abandonadas), e 

estabelecer estratégias para perseguição do abandono patrimonial (BRUNO, 2000: 63), a 

partir das premissas colocadas acima visamos acompanhar as relações homem-

materialidade também num contexto museológico, chamando atenção para sua dinâmica 

coletiva de constituição mútua. Com a adoção de tal perspectiva devemos considerar os 

argumentos da materialidade, não como passivos às agências humanas, e devemos também 

defender o alto potencial de uma gestão compartilhada, baseada em reflexão e 

multivocalidade.  

 

1.4. Calibrando métodos 

A metodologia proposta parte da definição de um cenário/território de ocorrência 

das vasilhas de pedra-sabão e da 

aplicação de vertentes que se 

unificam em torno da teoria 

arqueológica (ver Figura 6). 

Refiro-me aqui ao estudo técnico 

das coleções, efetuado através da 

elaboração de uma planilha de 

atributos
27

; ao estudo do processo 

de musealização através de visitas 

técnicas realizadas em dois 

museus; e ao estudo 

etnoarqueológico feito em uma 

das comunidades de artesãos 

atuais, “cujo trabalho de campo é 

fundamentalmente (mas não 

                                                 
27

 Ver Anexo 1: Reltório Técnico. 
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exclusivamente) mediante observação participante”
28

 (POLITIS, 2004: 92). Em todos os 

casos, e partindo de conceitos operacionais, propomos a busca da relação entre o humano e 

a materialidade na concepção de um mundo comum, para a pontuação de aspectos de tal 

dinâmica e idealização de ações de extroversão da informação para o público e da gestão 

do patrimônio, incluindo a possibilidade de se inserir as comunidades que atualmente 

produzem tais artefatos nas propostas de gestão. 

Como visto nos tópicos anteriores, partimos do conceito de longa história de vida 

dos artefatos (HOLTORF, 2002) que abarca a interdisciplinaridade entre Arqueologia e 

Museologia, e da idéia de que há uma simetria entre a materialidade e o humano e que 

devemos, para explicá-los, utilizar os mesmos termos (WEBMOOR, 2007; WITMORE, 

2007; GONZÁLEZ-RUIBAL, 2007). Reflexo de tal postura é a utilização de conceitos 

como “população”, “família”, “vida”, “mobilidade social”, ao universo da materialidade
29

.  

A proposta metodológica parte da idéia de que através das marcas deixadas na 

materialidade, balizadas pela vivência do processo de produção, circulação e consumo na 

atualidade; pelo estudo do processo de musealização (salvaguarda e comunicação) 

(BRUNO, 1995) e pelo estudo de documentação histórica, é possível acompanhar, mesmo 

que parcialmente, as relações estabelecidas nas diferentes etapas da longa história de vida 

desses artefatos.  

A definição de um cenário de ocorrência de vasilhas de pedra-sabão foi feito 

através de métodos diversos. Para o levantamento das instituições mineiras que mantêm tal 

categoria de artefatos sob sua salvaguarda, foram elencadas todas as instituições 

museológicas registradas no Sistema Brasileiro de Museus (SBM)
30

, às quais foi enviado 

                                                 
28

 Tal método foi elaborado pelo antropólogo Clifford Geertz que defende que a cultura consiste num 

“sistema entrelaçado de signos interpretáveis”, que podem ser descritos de forma inteligível quando 

“descritos com densidade” (Geertz, 1998: 24). Para tal o observador deve seguir quatro passos básicos: (1) 

“Situar-nos, eis no que consiste a pesquisa etnográfica como experiência pessoal” (Ibidem, 23); (2) o 

pesquisador não deve procurar tornar-se um nativo ou copiá-lo (ibidem), embora para a Etnoarqueologiaa 

experimentação seja crucial; (3) desenvolver formulações e interpretação dos sistemas simbólicos dos atos 

apresentados pelo respectivo grupo; (4) a lógica não pode ser o principal teste de validade de uma construção 

cultural. Tais premissas partem da compreensão de que a vida social não é fixa, mais dinâmica e mutável 

(Ibidem, 27-28).   
29

 Na década de 1970 há proposta de uma “sociologia dos objetos” (MOLES, 1972) que já aponta 

mecanismos potenciais a uma visão do objeto enquanto agente social. Tais estudos tomando para si a 

reformulação de conceitos sociais aplicados à materialidade e erguendo-a a patamar analítico análogo ao dos 

humanos. Nesse sentido, “uma teoria dos objetos de caráter sociológico repousará, de início, em uma análise 

do existente” (MOLES, 1972: 25-32). 
30

 O Cadastro Nacional de Museus e um banco de dados online que busca integrar e disponibilizar o universo 

museal brasileiro. Ferramenta de grande utilidade às pesquisas museológicas, o banco de dados está 

disponível em http://www.museus.gov.br/sbm/cnm_conhecaosmuseus.htm  
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um email padrão pedindo informações sobre a presença (ou não) de vasilhas de pedra-

sabão em seu acervo
31

.  

O levantamento de sítios arqueológicos que têm material de interesse na pesquisa, 

bem como o de comunidades atuais produtoras de panelas de pedra-sabão foi feito através 

de estudo bibliográfico e eventuais visitas. Tais informações também geraram mapas de 

instituições, sítios arqueológicos e comunidades de artesãos e, a posterior sobreposição de 

tais informações levou à definição de um território, como será visto no “Capítulo 2: Entre 

Museus, Sítios Arqueológicos e Comunidades de Artesãos”. 

Levando em conta fatores como acessibilidade ao acervo, quantidade de peças, se 

estão expostas ou em reserva técnica, volume de produção e tecnologia empregada pelos 

artesãos das comunidades atuais, tempo e volume da pesquisa, entre outras, foram 

definidas coleções/sítios arqueológicos, instituições/museus e comunidade de artesão para 

ser alvo de um estudo detalhado. Ficou definido, então, o estudo etnoarqueológico na 

comunidade de Cachoeira do Brumado (Mariana-MG); estudo da coleção do sítio 

arqueológico fazenda do Padre Fraga (Mariana-MG), e das coleções presentes nos museus 

da Inconfidência (Ouro Preto – MG) e Museu de Artes e Ofícios (Belo Horizonte – MG); e 

o estudo do processo de musealização também nos Museus da Inconfidência e de Artes e 

Ofícios. 

O desenvolvimento de um estudo etnoarqueológico na comunidade de Cachoeira do 

Brumado pode gerar o entendimento de níveis maiores de complexidade (POLITIS, 2004: 

89).  Se aceitarmos que a relação estabelecida entre humano e materialidade é de 

constituição mútua e coletiva (LATOUR, 2004), para além de “discernir aspectos materiais 

dos aspectos cognitivos, sociais e ideológicos” (POLITIS, 2004: 89) teremos a 

possibilidade de acompanhá-las na comunidade de artesãos atuais, agregando assim, 

informações ao coletivo. 

 Uma vez que “(...) existe uma relação dialética entre prática e simbolismo na ação 

dos homens com seu mundo material” concluímos que, “mais do que formular 

generalizações que possam ser utilizadas para interpretar o registro arqueológico, a 

Etnoarqueologia pode propiciar um aprofundamento no entendimento desta relação que se 

expressa na cultura material” (SILVA, 2000: 42). 

                                                 
31

 Os contatos e respostas foram registrados em um banco de dados no programa Microsoft Office Excel e 

posteriormente geraram os mapas utilizados na pesquisa. 
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Na busca de uma postura simétrica e levando em consideração o potencial que um 

estudo etnoarqueológico tem para uma projeção para o passado, optaremos pela adoção da 

perspectiva da Arqueologia do Presente que parte da premissa de que “em vez de escrever 

impossíveis etnografias do passado (etnografia implica o tempo presente), devemos 

produzir arqueologias do mundo contemporâneo”, sendo também uma “etnografia da 

materialidade” (GONZALEZ-RUIBAL, 2009: 19-20). 

 A Arqueologia do Presente se difere da Etnoarqueologia em vários pontos, dos 

quais destacamos dois. O primeiro é que nela não há distinção entre passado e presente, 

eles estão inextricavelmente unidos (GONZALEZ-RUIBAL, 2009: 20). O segundo 

consiste em tomar como parte de seus objetivos “os programas de desenvolvimento e as 

interferências estatais na vida das comunidades que estuda” (GONZALEZ-RUIBAL, 2009: 

21).  

Assim, o estudo etnoarqueológico aqui transformado em Arqueologia do Presente, 

não só se aproxima do processo de musealização em uma perspectiva contínua, como nos 

remete à quebra de um dos dualismos (passado/presente), também contemplado pela 

Ecologia Política de Latour (2004), como será visto no “Capítulo 3: As Duas Flechas do 

Tempo: Arqueologia do Presente e Passado Arqueológico”.  

O trabalho de campo museológico foi feito através de acompanhamento dos 

visitantes, observação e entrevistas. Além das visitações nos museus, levamos em conta o 

estudo de documentação referente às etapas de salvaguarda e comunicação que nos 

remetem a diferentes relações estabelecidas entre museu e artefato. Partimos, portanto 

também de uma análise do discurso expográfico (BRUNO, 1995; 2000; SILVA, 1999) 

para a idealização de novas ações (exposições temporárias, vídeos e jogos educativos, entre 

outras) que possam vir a ser instituídas nesses coletivos, agregando novas perspectivas aos 

artefatos presentes nos museus. 

 O ponto central, e que faz a junção entre os métodos propostos, é a análise técnica 

das coleções envolvidas na pesquisa. Para tal, foram elencadas características da 

materialidade que possam ser indicativas das relações das quais participaram/participam os 

artefatos nos coletivos, nos remetendo diretamente à interação homem-materialidade. 

Assim, características tecnológicas, marcas de uso, características físico-químicas, de 

matéria-prima, entre outras, foram levantadas e sistematizadas mantendo, nesse caso, o 

foco na materialidade. Como resultado, temos um banco de dados no programa Microsoft 

Office Excel com informações desses artefatos que, juntamente com fotos e desenhos 
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serviram de base para a elaboração de um Catálogo com descrição individual dos artefatos 

(indivíduos)
32

. 

No caso das instituições que mantêm material sob salvaguarda, mesmo as não 

estudadas mais a fundo, foi feita uma planilha Microsoft Office Excel com informações 

relevantes. Além dos museus de Minas Gerais - registrados no já mencionado Sistema 

Brasileiro de Museus- há referências à presença de artefatos em pedra-sabão, quantidade, 

procedência e se estão expostos ou não. Mesmo reconhecendo que tal quadro não abarca o 

universo real, ele tanto auxiliou na definição de um território, quanto serviu de banco de 

dados constantemente alimentado e pode ser base para futura ampliação do quadro. 
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 Não só no estudo das coleções, mas em todas as vertentes metodológicas da pesquisa (estudo dos artefatos, 

museológico e etnoarqueológico) foram gerados mapas, croquis e planilhas contendo as informações de 

relevância para a pesquisa, caracterizando um banco de dados mais amplo.  
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CAPÍTULO 2: ENTRE MUSEUS, SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS E 

COMUNIDADES DE ARTESÃOS 

 

Tomando como base as três vertentes do estudo que subsidiam a abordagem 

arqueológica proposta, foram levantadas, até o momento dezessete coleções de vasilhames 

de pedra-sabão, situadas em dezoito instituições públicas e privadas em três estados 

diferentes (MG, SP e GO) e em diferentes contextos de salvaguarda e/ou exposição. 

Compondo esse quadro, temos três comunidades de artesãos, todas situadas na 

mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, na zona rural dos municípios de Ouro Preto 

e Mariana, e Congonhas. 

Museus, sítios arqueológicos e comunidades de artesãos atuais são aqui entendidos 

como locais participantes nas vidas dos artefatos de pedra-sabão, a partir dos quais é 

possível o acompanhamento de determinadas etapas de suas histórias de vida. Estes locais 

são, por sua vez, vistos de maneira coletiva, relacional, dinâmica, viva, nos remetendo a 

uma rede de lugares e paisagens, como será visto no quarto tópico deste Capítulo. 

 A partir de tal perspectiva, o presente capítulo tem tanto o intuito de caracterização 

específica da comunidade de artesãos de Cachoeira do Brumado (tópico 2.1. As 

comunidades de artesãos), dos museus (tópico 2.2. Os museus) e do sítio arqueológico Faz. 

do Padre Fraga (tópico 2.3. Os sítios arqueológicos)33, quanto uma abordagem que busque 

uma história do território, nos pressupostos da Arqueologia regional, com ênfase na relação 

com as vasilhas de pedra-sabão (tópico 2.4. O cenário: problematizando sobre Arqueologia 

Regional e Território Patrimonial).  

Portanto, a comunidade de artesão de Cachoeira do Brumado será descrita em sua 

concepção geral, do mesmo modo, que em tópico próprio será dada aos museus, a ênfase à 

sua constituição enquanto instituições, e seus aspectos de historicidade e formação. Já no 

tópico em que será tratado o sítio arqueológico Fazenda do Padre Fraga, prezou-se a 

contextualização através da caracterização geral do registro arqueológico e inferências 

espaciais. 

No último tópico (2.4. O cenário: problematizando sobre Arqueologia Regional e 

Território Patrimonial) pretende-se, além das informações dos locais envolvidos 

                                                 
33

Mesmo havendo apenas um sítio arqueológico que será inserido na análise técnica das coleções e uma 

comunidade de artesão na qual foi desenvolvido o estudo etnoarqueológico, os títulos dos tópicos encontram-

se no plural por serem, na analise territorial, igualmente considerados demais sítios arqueológicos 

(principalmente pré-coloniais) e comunidades.  
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diretamente na pesquisa, a utilização de dados de pesquisas arqueológicas de contextos 

pré-coloniais. Isto para proporcionar o melhor acompanhamento da vida desse território em 

um período mais extenso, mostrando uma dinâmica coletiva territorial. Isto feito, temos a 

definição de um território patrimonial, no qual, devido à grande presença de museus com 

vasilhas de pedra-sabão, além da produção e comércio atual, há um grande potencial para 

proposta de programas de gestão do patrimônio e extroversão do conhecimento. 

 

2.1. As comunidades de artesãos 

Até o momento foram registradas três comunidades que atualmente produzem 

panelas de pedra-sabão, situadas nos municípios de Ouro Preto, Mariana e Congonhas. 

Tendo em vista que o levantamento dessas comunidades foi feito mediante bibliografia e 

visitas, há a possibilidade de que hajam outras, às quais ainda não foram registradas pela 

pesquisa. No entanto, entre os recortes possíveis - e seguindo a proposta teórico-

metodológica da pesquisa – optamos pelo estudo etnoarqueológico na comunidade de 

Cachoeira do Brumado, Mariana-MG.  

A comunidade de Cachoeira do Brumado foi selecionada para o desenvolvimento 

do estudo etnoarqueológico por apresentar uma história e um contexto mais fáceis de 

serem resgatados devido a bibliografia consultada. Há um Boletim do ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio do Rio de Janeiro, publicado pelo químico alemão Oskar 

von Burguer em 1927, que toma como base a observação da produção nessa mesma 

comunidade, abordando o potencial de produção e comércio das panelas de pedra-sabão 

mineiras na primeira metade do século passado (VON BURGUER, 1927). Esta fonte 

primária torna-se importante não só porque atesta uma “antiguidade” na produção local 

totalmente segura, à qual certamente recuaremos, como também nos dá pistas da dinâmica 

desses objetos em sistemas socioculturais situados em outro contexto temporal
34

.  

O Distrito de Cachoeira do Brumado localiza-se 20km a leste de Mariana e, 

segundo censo realizado pelo IBGE em 1996, tem uma população de 3.520 habitantes dos 

quais 1.105 encontram-se na sede urbana  e o restante distribuídos nos povoados da zona 

rural (INSTITUTO TERRA BRASILIS, 1999: 28). No centro do distrito situa-se o ribeirão 

do Brumado, utilizado como ponto de referência pelos visitantes e moradores, e que forma 

uma cachoeira que dá nome ao local.  

                                                 
34

Soma-se a este, a existência de estudos historiográficos, ambientais e da saúde, desenvolvidos na mesma 

comunidade (INSTITUTO TERRA BRASILIS, 1999; BEZERRA, 2002; CASTILHOS, 2006). 
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Estudos historiográficos indicam que o arraial surgiu nos primórdios do século 

XVIII quando João Pedroso e João Lopes Pereira dois dos primeiros descobridores de ouro 

nas Minas Gerais, iniciaram o arraial e criaram a primeira capela de Cachoeira do 

Brumado (INSTITUTO TERRA BRASILIS, 1999: 09).   

A população local enfatiza que o povoado fundado no final do século XVII, era 

inicialmente “rio acima”, e que, devido a uma epidemia, a população do vilarejo desceu o 

rio, estabelecendo-se próximo à queda d’água, o arraial foi então nomeado de Cachoeira do 

Brumado.  

Ainda existem evidências de antigas construções na área indicada pelos moradores. 

Em média encosta de um morrote existem ruínas de um antigo canal de água, próximo à 

área do que seria uma edificação, já destruída pelo uso da terra. Desta última restam apenas 

entulhos jogados ao lado de uma área terraplanada onde as obras de construção da “nova 

fazenda” já começaram
35

 (ver Figuras 7 e 8). No morrote leste existem pedras empilhadas 

de tal maneira que indicam uma possível prática de garimpo. Segue-se então uma área de 

pequena mata e, numa planície oposta, os alicerces de uma edificação que, segundo os 

moradores seria uma antiga capela. 

 

 

Figura 7– Detalhe de entulhos procedentes das 

antigas ruínas presentes no local, batente de porta de 

pedra-sabão e tijolo burro. 

 

Figura 8– Estrutura de pedras, possivelmente para o 

escoamento de água, situado em média encosta. 

Os vestígios da antiga capela situam-se na fazenda Universo e não foi possível a 

visita ao local devido à não anuência do proprietário. Entre as ruínas das antigas 

edificações e os resquícios da dita “antiga capela”, há a possibilidade de que hajam outros 

vestígios de estruturas mais bem preservadas, visto que tal área é tomada por mata 

secundária (ver Figuras 9 e 10). 

                                                 
35

A visita ao local foi feita no dia 22/07/2009. 
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Figura 9 – Área indicada como antigo arraial do 

Brumado onde haveriam resquícios de antigas 

estruturas (Coordenadas UTM 

23K0673584/7739349). Ao fundo mata secundária. 

Entre estas e as ruínas da antiga capela há grande 

possibilidade de hajam outros vestígios materiais do 

antigo arraial mais bem preservados. 

 

Figura 10– Obras de terraplanagem que chegam às 

proximidades da mata secundária, situada a NE, onde 

há grande possibilidade de haverem ruínas do antigo 

arraial. 

 

Atualmente, há um imenso esforço por parte de alguns membros da comunidade 

para resgatar a história local, uma vez que esta foi deixada de lado frente aos estudos 

historiográficos tradicionais ligados aos centros urbanos e à mineração. Há uma pesquisa 

escolar feita pelos alunos da oitava série da Escola Estadual Dona Reparata que pretendeu 

abordar a “Historia de Cachoeira do Brumado com Ênfase na Evolução do Artesanato” 

(BORGES, s/id). A pesquisa foi coordenada pela professora de português, Juraci Arlinda 

Magalhães Borges, a partir de entrevistas feitas pelos alunos com os moradores mais 

idosos.  

Tal trabalho produziu uma documentação bastante útil, como lista de artesãos 

entrevistados, idades, e a transcrição de suas falas. Os resultados demonstram claramente 

“a vocação para o artesanato que o local tem” (idem), sendo eles de três tipos: pedra-sabão, 

madeira e tecelagem. O primeiro predomina no fazer panela, o segundo em peças e 

decoração de inspiração animal e vegetal, tanto aplicado à mobiliária quanto a artigos de 

decoração e uso doméstico e a tecelagem é voltada principalmente para a tapeçaria. Com 

ênfase no caráter relacional de sociabilidade entre humanos e não-humanos e, tomando 

com ponto de partida essas três categorias de artesanatos desenvolvidos na localidade, é 

notória uma dinâmica diferente no que consiste à instituição e vivência desses artefatos no 

mundo comum.    
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Os trabalhos em madeira não foram percebidos na atualidade, salvo a pouca 

quantidade de artefatos expostos para venda. Nas ruas e quintais o que se encontra 

normalmente são oficinas de “paneleiros” e, em menor quantidade mulheres tecendo a 

fibra extraída da piteira. Nos casos percebidos a tecelagem é um “fazer” feminino e a 

produção de panelas um “trabalho” masculino. Ao serem questionados sobre “o que estão 

fazendo” durante suas atividades artesanais, as tecelãs afirmam “tecendo”, enquanto os 

paneleiros afirmam estar “trabalhando”.   

O fazer, no caso das tecelãs, envolve todo um processo produtivo e criativo. A 

produção se faz nos quintais e nas portas das casas, em momentos de “folga” dos afazeres 

doméstico. As técnicas são passadas de mãe para filha, não na tentativa de algum lucro 

monetário sobre o produto, mas na busca de uma “educação”, aproximação com a vida 

familiar e sensibilização para o mundo. Crianças e adultos, no caso da tecelagem, 

exercitam criatividade e técnica na criação de motivos decorativos, na escolha das cores, 

na ocupação dos campos, nos gestos articulados, ou seja, na dinâmica direta e constante 

entre humano-materialidade. As crianças, algumas a partir dos cinco anos, aprendem 

através da observação do trabalho das mais velhas, e passam a tecer algumas peças em 

tamanhos menores (ver Figuras 11 e 12). 

 

 

Figura 11– Mulheres e uma criança tecendo na         

garagem de casa – E. A. S., 45 anos e A. M. S., 45 

anos. Um único movimento com o pescoço e a menina 

consegue visualizar os gestos das mais velhas no 

processo de criação. 

 

Figura 12– Criança de 8 anos, treina com a mãe 

desde os cinco. O processo criativo se faz livre, sendo 

a própria criança a definir as cores, linhas e formas 

que vão compor seu artefato. 

 

No caso das panelas de pedra-sabão, as atividades são voltadas para o comércio 

local e, por terem maior valor econômico, são afazeres por eles definidos “trabalho”. Nos 

poucos casos onde há participação de adolescentes, estes são responsáveis apenas por uma 
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das etapas do processo produtivo: colocar alça e polir, por exemplo. Eles afirmam estar 

nessa “profissão” apenas temporariamente. Em uma relação dinâmica, tais perceptos estão 

ligados a uma ruptura do exercício com o processo criativo, indicando uma especialização 

do trabalho, então porque não sair em busca de outro, mais bem remunerado, talvez na 

capital, como faz a maioria dos jovens envolvidos em tais atividades?  

Contribuindo para tal concepção, teríamos a ideia de que nesse caso  

 

as condições de produtividade social se caracterizam mais por tarefas 

mecânicas e fragmentárias, exigindo uma concentração obsessiva em 

poucos atos e gestos sempre recorrentes. (...) Transformando-se numa 

minúscula peça de uma vasta engrenagem que desconhece, e sem meios 

de identificação interior, o indivíduo perde o sentido de seu próprio agir. 

Seu trabalho torna-se um agir indiferente, com materiais indiferentes, 

diante de um processo global igualmente indiferente. E, sem 

possibilidades de vincular-se afetivamente ao fazer, ele deixa de criar 

(OSTROWER, 2003: 49). 

  

A atividade de produção que se sobressai na comunidade é a de panelas de pedra-

sabão. A produção apontada no ano de 1999, cerca de 2.500 peças por mês, é desenvolvida 

tanto na zona urbana quanto rural sendo, que a metade do total de artefatos são produzidos 

em oficinas da zona rural (INSTITUTO TERRA BRASILIS, 1999: 28). Esta produção 

destina-se ao abastecimento do comércio e turismo cultural presente na região, e à 

exportação para outros Estados brasileiros e para o exterior.  

Os grupos se organizam de diferentes maneiras no processo produtivo. A primeira 

diferença é quanto ao tipo de torno. Nas oficinas que estão em atividade, a maioria é 

elétrico, restando, em Cachoeira do Brumado apenas dois que utilizam energia hidráulica, 

e só um estava em atividade quando de minha estadia no local.  

Outra característica que varia é quanto ao acesso à matéria-prima. A ação das 

mineradoras na região, principalmente a partir da década de 1970-80, deu fim às jazidas 

mais superficiais, de fácil acesso aos artesãos. Isso fez com que estes passassem então a 

comprar o estéril
36

 dessas empresas, alterando profundamente a dinâmica de contato com a 

materialidade, principalmente durante o processo produtivo (CASTILHOS et al, 2006; 

BEZERRA, 2002; INSTITUTO TERRA BRASILIS, 1999; PROGRAMA CULTURAL 

DE OURO PRETO, 1981).  

Os aspectos materiais em si, já são indicadores da importância que a produção das 

panelas de pedra-sabão tem na conformação do povoado e da sociedade. 

                                                 
36

Entende-se por estéril as partes da rocha mãe que não são de utilidade para as mineradores e sendo, por 

isso, vendidas aos artesão (INSTITUTO TERRA BRASILIS, 1999). 
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Aproximadamente 70 metros jusante à queda d’água, há ruínas da antiga represa 

(Coordenadas UTM: 23k0679765/7743001) que abastecia todo o arraial e uma grande 

quantidade de tornos para a produção das panelas. As informações orais indicam que a 

represa tem no mínimo 100 anos e que suas portas ainda estão no fundo do rio. Sua 

construção foi feita a partir de blocos de rochas encontradas na região, como granitóides, 

por exemplo. A pedra-sabão foi, nesse caso, pouco utilizada devido à suas características 

de performance, tornando-se escorregadia quando molhada (ver Anexo 3: Represa).  

Negativos dos antigos tornos hidráulicos também são notórios na comunidade, 

principalmente na região central. Um artesão (V. R.) de 34 anos mostrou negativos do 

torno hidráulico utilizado por seu pai.  A oficina situava-se em média encosta, na parte 

externa da casa, a aproximadamente 20 metros (ver Figuras 13 a 16). Era abastecida por 

um canal que trazia água da represa até o centro do distrito, abastecendo também outros 

tornos que por ali havia. Atualmente, a oficina de V. R. foi edificada com o auxílio do 

desnível do terreno, em patamar imediatamente abaixo da moradia. A solução 

arquitetônica foi a utilização de um muro de arrimo para sustentação da edificação. Este, 

somado a duas paredes laterais que têm o intuito também de elevação do piso da moradia, 

conformam o espaço atual da oficina, que conta somente com um de seus lados abertos 

(ver Figuras 13 e 16). 
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Figura 13 - Local indicado por V. R. como sendo a 

antiga oficina de seu pai que funcionava com torno 

movido à água. 

 

Figura 14– Detalhe do canal de escoamento de 

água que a trazia do represamento feito a juzante 

da queda d’água e a distribuía por toda a 

comunidade. 

 

Figura 15– À esquerda seta indicando o local da 

antiga oficina. À direita, ao fundo, atual oficina 

situada em piso inferior à moradia. 

 

Figura 16 – Oficina atual com torno elétrico. 

Somente um dos lados encontra-se aberto (a parti 

do qual foi tirada a foto). 

Com base em um mapa da zona urbana de Cachoeira do Brumado, elaborado 

através de levantamento feito por Benedicto Ramos de Lima em agosto de 1938, 

percebemos uma maneira particular de representar a conformação do lugarejo: a partir do 

olhar de um morador (ver Anexo 4: Mapa manuscrito). Seria interessante para uma análise 

mais profunda, saber um pouco da biografia do autor, mas sabemos apenas que tal mapa 

foi utilizado em uma publicação do Programa Cultural de Ouro Preto intitulado “O Poeta e 

o Contexto – Cachoeira do Brumado” (1981). A publicação aborda principalmente a 

produção do poeta e sapateiro Aníbal de Freitas, com apontamentos sobre a história e as 

expressões culturais locais, além da ênfase na paisagem. Não faltam referências à 

Cachoeira, ao artesanato de pedra-sabão, escultura em madeira, fragmentos do cotidiano, 

entre muitas outras informações (PROGRAMA CULTURAL DE OURO PRETO, 1981).  

Retornando ao mapa, o autor delimita o campo da sua representação do lugarejo 

como um hexágono, que têm, em suas arestas, pontos de referência na paisagem local. Um 
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deles, que é o que nos interessa diretamente, é a cachoeira. Esta se encontra em destaque 

no canto inferior esquerdo, canalizando o movimento visual, não só pela presença do 

hexágono como pelo contato direto com uma linha, mais grossa e forte que representa o 

ribeirão. Essa linha mais grossa que percorre todo o plano de maneira transversal, o dividiu 

em duas áreas opostas. A área ao norte, ou margem direita do Ribeirão, tem como destaque 

a Igreja Matriz, enquanto na área sul a referência é o cemitério.  

A cartografia setecentista e oitocentista, mesmo antes da chamada “cartografia 

científica” que prima pelo rigor dos “padres matemáticos” do século XVIII
37

, já utilizava 

como referências os locais de destaque na paisagem. É possível perceber como Natureza e 

Sociedade mais uma vez participam na dinâmica coletiva, instituindo formas de 

materialidade existentes no mundo comum. O local onde se cultuam os mortos e os locais 

utilizados com cunho sagrado/religioso já eram assim, pontos de referência espacial.  

Chamamos atenção, também no mapa, para a presença de uma referência ao 

“Morro do Cemitério”. A maneira como ele foi representado no documento transpõe suas 

estruturas edificadas, e as torna parte de uma materialidade mais ampla que a do 

“cemitério”. Assim, a categorização “Morro do Cemitério” envolve a constituição de todo 

um conjunto paisagístico composto por estruturas edificadas, arbóreas, rochas, terra, 

conformação do terreno e vários outros seres que o compõem. (LATOUR, 2004).  

As áreas mais densamente povoadas e de maior circulação dos moradores hoje, são 

a média encosta entre a Igreja Matriz e o ribeirão, e suas margens. As ruas são disformes e 

não há uma praça central, o espaço de socialização dos moradores concentra-se nos 

arredores da ponte sobre o ribeirão. É bastante comum encontrar grupos de pessoas, 

adultos ou crianças, conversando sentados na ponte e nos estabelecimentos comerciais nas 

proximidades (mercados, bares, lojas, entre outros).  

No mapa também notamos que a ponte sobre o ribeirão do Brumado é um centro de 

socialização e ponto central de referência do lugarejo, assim como a maior concentração de 

moradias na área entre a Igreja Matriz e o ribeirão. Ao mesmo tempo em que as linhas 

retas que compõem o hexágono carregam uma ideia estática, os contornos das ruas e a 

grande quantidade de símbolos representativos das habitações, levam a uma percepção 

dinâmica que direcionam o olhar para a área mais carregada em termos de traços, nesse 

caso correspondente à área de maior circulação e mais densamente povoada
38

.  

                                                 
37

Para uma discussão pormenorizada da produção cartográfica no período colonial ver Costa, 2005. 
38

« As direções têm para nós um sentido bastante específico : a horizontal é percebida, antes de mais nada, 

como posição deitada, dando a idéia de sono, repouso, morte, calma, sempre uma idéia de imobilidade e 
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Outro local que se destaca atualmente no quesito de socialização, englobando ao 

mesmo tempo a comunidade local e atraindo turistas que vêm de Ouro Preto e Mariana, é a 

queda d’água. Sua representação no mapa é pontual e de delimitação do espaço, sem muita 

riqueza de detalhes. Isto talvez tenha ocorrido, porque na época do levantamento feito para 

elaboração do mapa, não existissem habitações no seu entorno imediato, apenas a dita 

represa que abastecia os tornos do lugarejo39.   

Tomando novamente como ponto central a ponte sobre o Ribeirão do Brumado, a 

Igreja situa-se no topo da colina norte, e o atual Cemitério no topo da colina sul, as duas 

edificações se destacam na paisagem atual (ver Figuras 17 a 20). É possível enxergá-las de 

vários pontos do lugarejo, principalmente da região central a partir da qual as estruturas 

estão em situação elevada. Se nos posicionarmos em uma das duas estruturas (Igreja ou 

Cemitério) a visão direta e de destaque que se tem é a da outra, levando a uma ideia de 

associação direta, de complementaridade.  

                                                                                                                                                    
ausência de movimento. Por isso, a horizontal é considerada uma direção estática. A vertical, posição em pé, 

corresponde à postura típica humana. Também é considerada estática, pois nos indica um certo grau de 

imobilidade, embora bem menos do que a horizontal. Estar em pé significa uma posição que a todo momento 

tende a instabilizar-se, pois ao darmos um passo à frente abandonamos a vertical e entramos na 

diagonalidade, para podermos daí atingir novo equilíbrio, novamente na vertical. (...) Por divergirem de 

horizontais e verticais, todas as outras direções, diagonais, curvas e espirais, são consideradas dinâmicas, 

potencialmente instáveis e carregadas de maior movimento visual » (OSTROWER[1920-2001], 2003: 19). 
39

Hoje, nos arredores imediatos da cachoeira instalou-se uma pequena pousada, e uma oficina de panelas de 

pedra-sabão. As imagens de um vídeo-documentário dirigido por Carlos Tourinho (TOURINHO, s/d), que 

trata a história e o artesanato de Cachoeira do Brumado, mostram que a área não era habitada até a década de 

1980, quando se deu início à edificação dessas estruturas e à utilização mais intensa desse entorno imediato. 

O documentário mostra também construções em arquitetura vernacular, ruas ainda em terra batida, o trabalho 

em uma oficina de ferreiro, a produção de panelas de pedra-sabão, tapeçaria e artesanatos em madeira, além 

de engenhocas utilizadas no processo e manufatura de alimentos como o milho (TOURINHO, s/id.).   
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Figura 17– Igreja matriz. 

 

Figura 18– Vista da Igreja matriz a partir da qual se 

observa em destaque na paisagem o cemitério 

(circulado na imagem). 

 

Figura 19 – Cemitério. 

 

Figura 20 – Vista do cemitério a partir do qual se 

observa em destaque na paisagem a Igreja matriz. 

 

No cemitério destaca-se a utilização da pedra-sabão em ornamentos e adereços em 

detrimento das estruturas. Há a predominância de jazigos confeccionados com tijolo 

“burro” e argamassa. A pedra-sabão nesse espaço está presente em panelas emborcadas e 

soterradas pela metade, que são utilizadas como suporte para velas, além de castiçais e 

outros potes utilizado para oferenda de flores aos mortos (ver Figuras 21 e 22). 
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Figura 21– À esquerda vista geral do cemitério com destaque para a Capela. Panela de pedra-sabão 

emborcada, soterrada pela metade para utilização como suporte de velas na parte interna do jazigo. 
 

 

  

 

Figura 22– Ao centro e à esquerda jazigo com lápide de pedra-sabão e vasilha contendo flores, em oferenda 

aos mortos. À direita castiçais de pedra-sabão. 

 

A referência mais antiga encontrada nos jazigos é de 1908, referente ao falecimento 

de “D. Reparata Dias de Oliveira”, educadora à qual a já citada nomeação da escola foi 

dedicada. Os relatos orais, nesse caso, atestam para uma mudança na área onde se enterram 

os mortos. Assim como em outros núcleos de povoamento do período colonial e imperial, 

aqui também parece que os mortos eram enterrados nos adros e imediações das então 

capelas e igrejas e, somente mais recentemente, teria se dado a delimitação de um 

cemitério propriamente dito. No caso de Cachoeira do Brumado, a antiga Capela situa-se 

onde hoje fica a atual Igreja Matriz, havendo referências à presença de sepultamentos no 

local
40

. 

 Com essas características gerais, o distrito de Cachoeira do Brumado é definido na 

pesquisa como participante das relações coletivas. A ênfase dada à materialidade 

                                                 
40

M. de L. R., de 69 anos, nos falou sobre os botocudos, que segundo ela, ali moraram. Contou a história de 

sua bisavó índia, que havia sido “pega no laço”. Lembra-se que ao passar no adro da igreja, próximo à porta, 

sua avó dizia para não pisar em determinado local, afirmando: “minha avó está aqui” (referindo-se à trisavó 

da informante). A índia teria ainda uma marca de cativa, um “C” marcado com ferro quente na testa. 
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(principalmente as panelas de pedra-sabão) nos remete à relação direta desta, com o 

coletivo e aponta para uma relação dinâmica e fluida. Aqui, novos seres são 

constantemente chamados ao debate e participam, junto com os demais da dinâmica 

coletiva. Por isso são participantes do bom mundo comum (LATOUR, 2004).  

Assim como a dinâmica acompanhada por nós com relação ao cemitério, em uma 

escala territorial mais ampla (conforme será visto no tópico 2.4. O Cenário: 

Problematizando sobre Arqueologia Regional e Território Patrimonial), a relação desses 

locais com um coletivo mais amplo transpõe suas barreiras reconhecidas e evocam uma 

relação vivida em sua história.  

 

2.2. Os museus 

Até o momento foram identificadas 14 instituições museológicas que têm vasilhas 

de pedra-sabão em seu acervo
41

, distribuídos nos municípios de Belo Horizonte, Caeté, 

Catas Altas da Noruega, Congonhas, Itabira, Lagoa Santa, Mariana, Ouro Preto, Patos de 

Minas, Sabará e Vespasiano (ver Anexo 2: Mapas território).  

Para o estudo do processo de musealização foram selecionadas instituições de 

maior projeção no cenário regional/nacional, que possuam maior quantidade de artefatos, 

preferencialmente em exposição. Tal opção é fruto da melhor possibilidade de se estudar 

contextos onde haja política de salvaguarda e comunicação direcionadas a um público, 

dentro de conjunturas gerais mais fáceis de serem identificadas. Portanto, fica definido o 

estudo do processo de musealização nas instituições Museu de Artes e Ofícios (MAO) - 

Belo Horizonte e Museu da Inconfidência (MI) – Ouro Preto. 

É importante reforçar que os museus, dentro da perspectiva adotada pela presente 

pesquisa, são os locais onde se dá o fato museal (GUARNIERI, 1983; BRUNO, 2000).  

Em linguagem Latouriana eles são instituições, híbridas (natureza/cultura) que, em se 

tratando de relação com a materialidade, participam assiduamente da dinâmica coletiva por 

sua capacidade enquanto porta vozes (LATOUR, 2004). Voltando a atenção para as 

vasilhas de pedra-sabão, os museus, assim como as comunidades de artesãos, são locais 

onde as relações (homem-materialidade) são vividas contemporaneamente, havendo 

                                                 
41

Como dito em tópico «1.4. Calibrando métodos» o levantamento foi feito mediante contato com as 

instituições cadastradas no IBRAM e, em alguns casos visitas esporádicas. No mapa em questão não constam 

as instituições privadas de consultoria arqueológica que porventura tiveram/têm material sob sua salvaguarda 

por necessidade de estudo. 
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possibilidade de acompanhamento de determinados processos e recortes, que podem ser 

inseridos dentro da longa história de vida desses artefatos (HOLTORF, 2002). 

Em meio a essa rede de lugares que participam da dinâmica coletiva e tendo como 

centro as vasilhas de pedra-sabão, os museus interessam por permitir o acompanhamento 

das relações coletivas quando os artefatos estão em processo de musealização – 

salvaguarda e exposição
42

 - (BRUNO, 2000). Portanto, tal qual feito para a comunidade de 

Cachoeira do Brumado, segue uma caracterização geral dos museus. 

O Museu de Artes e Ofícios (MAO) situa-se na Praça da Estação, em Belo 

Horizonte, instalado no antigo edifício-sede da Estação Central do Brasil, composto por 

dois prédios acabados entre 1920 e 1922 por mão de obra majoritariamente italiana 

(RAMOS, 2004: 242 - ver Figura 23). 

  

 

Figura 23– Museu de Artes e Ofícios (MAO), Belo Horizonte – MG. 

 

Sua instituição enquanto espaço museológico passa, segundo a dinâmica coletiva, 

pelas etapas de perplexidade, consulta e hierarquia, acionando os poderes de consideração 

e ordenamento do coletivo (LATOUR, 2004).  É possível acompanhar parte dessa 

dinâmica através de uma série de seminários, que ocorreram no decorrer de 2002, que 

                                                 
42

É de interesse direto da pesquisa também, como foi dito no capítulo primeiro e abordado no decorrer da 

dissertação, a capacidade e atividade dos museus enquanto porta-vozes (LATOUR, 2004), a partir do qual 

pode tornar-se viável a implantação de programas de extroversão e integração do conhecimento, 

conscientização e contato com o público, jogos educativos, entre outros. 
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tinham como objetivo expor experiências e propostas de programas para a definição das 

características e diretrizes da nova instituição museológica
43

.  

A proposta parte da institucionalização de aproximadamente dois mil artefatos 

ligados ao fazer humano (FRANCO, 2004: 38) e de um espaço museológico, para o qual 

houve requalificação arquitetônica das edificações, estruturas e área adjacente – Praça da 

Estação (Idem).  

Seus pressupostos estão ligados aos museus de sociedade, ecomuseus e museus de 

técnica (FRANCO, 2004: 40). A partir do conceito de fato museal, os ecomuseus e museus 

de sociedade derrubam os muros das edificações e passam a envolver lugares, paisagens e 

territórios. Relação essa também percebida nos programas museológicos com proposta de 

contato com o público. O agir sobre a realidade e modificá-la em defesa de uma ação 

social.  

Essa vocação territorial, a partir da qual os museus podem ser vistos como locais 

onde relações se estabelecem, nos remetem não só a uma aproximação com a abordagem 

arqueológica proposta, como aumenta seu potencial para um estudo regional. Assim 

caracterizados, os museus são colocados num patamar análogo ao dos sítios arqueológicos 

e das comunidades de artesãos. Nesses contextos é possível pontuar aspectos das histórias 

de vidas desses artefatos que, abordados dentro da coletividade, podem ser indicadores de 

uma trama mais ampla. 

 O conceito gerador do museu, além de corroborar tal percepção, trata de questões 

centrais que também o aproxima da abordagem arqueológica proposta na pesquisa. 

Segundo texto publicado nos anais dos Seminários mencionados anteriormente, vemos 

como objetivo principal do programa a ser instituído: 

 

(...) abordar o trabalho como herança patrimonial, no que se refere aos 

gestos, às técnicas, à multiplicidade dos ofícios e das artes, às formas de 

subsistência e de organização sociocultural, à apropriação e 

transformação do território e da natureza. A partir desse parâmetro, e com 

base nesse conceito, será possível explorar os enfoques temáticos 

relativos às referencias materiais e imateriais, às questões de gênero e ao 

perfil dos lugares da memória do trabalho. Tal proposição esta delimitada 

nas características dos ofícios vinculados à historia cultural do país 

(FRANCO, 2004: 40). 

 

                                                 
43

A proposição dos seminários, bem como a implantação da nova unidade museológica foi uma iniciativa do 

Instituto Cultural Flávio Gutierrez e tornou-se possível através da doação da coleção de artefatos da família 

Gutierrez, feita por Ângela Gutierrez. 
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A opção pelo fazer (cotidiano, técnicas, ofícios, tecnologia) como objetivo principal 

do museu, leva a uma aproximação com a proposta arqueológica definida para a presente 

pesquisa. Esta última nos permite, por exemplo, acompanhar as relações mundanas, 

cotidianas, de constituição mútua, entre homem-materialidade em contextos presentes e 

passados através do estudo do processo de produção. A instituição MAO divulga essa 

relação, o que a torna de alto potencial para programas de extroversão de conhecimento 

construído a partir de enfoques arqueológicos.  

Percebida na materialidade ligada à instituição MAO, os dois prédios (cada um de 

dois andares - térreo e primeiro andar), comportam estruturas (galerias, mezaninos e salas, 

um jardim -“Jardim das Energias”, duas salas de “exposições temporárias”, um “café dos 

ofícios”, uma loja, espaço educativo, reserva técnica, e um anexo onde está instalado o 

setor administrativo) cuja finalidade é, através da relação estabelecida no fato museal, levar 

o visitante a experimentações, que se convertam em melhorias na qualidade de vida 

coletiva (conscientização patrimonial, valorização da história e identidade em diferentes 

escalas, valorização  das artes e dos ofícios, ações sociais, entre outras).  

Com esse intuito, todas as salas contam com algum tipo de auxílio audiovisual. As 

vitrinas têm imagens (desenhos e fotos) e textos explicativos sobre o oficio em questão 

(ver Figuras 24 à 27). Na área reservada ao Ofício de Ceramista e Oleiro, por exemplo, há 

um fragmento de texto atribuído a Maria Graham, São Gonzalo – Rio de Janeiro, 1822. Diz 

nele: “A roda usada aqui é a mais grosseira e primitiva que já vi e o oleiro é obrigado a 

sentar-se ao lado dela. O barro tanto para os potes quanto para tijolos é extraído do local. É 

rude e vermelho, e amassado com os pés dos burros (...)”.  
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Figura 24– Auxílio visual, Ofícios da Cerâmica - 

MAO; cujo texto encontra-se transcrito acima. 

 

Figura 25– Vitrnas, Ofícios da Cerâmica – MAO. 

 

Figura 26– Auxílio visual, Ofícios da Cerâmica - 

MAO; destaque dado ao fazer cotidiano. 

 

Figura 27– Auxílio visual, Ofícios da Madeira - 

MAO; destaque para dado fazer cotidiano. 

 

Este, e outros componentes expográficos (textos, imagens, multimídia, entre outras) 

fazem referência a algum grupo e/ou região que ainda desenvolve e/ou desenvolveu essas 

atividades manuais, ilustrando o trabalho humano, o fazer, o gestual, em sua relação 

cotidiana com a materialidade. Os vídeos, espalhados nas salas, mostram o processo de 

produção de vários artefatos do museu.  

Como já vimos, o processo de musealização é definido na pesquisa como uma etapa 

na longa história de vida desses artefatos que chega até a atualidade, cuja dinâmica coletiva 

pode ser percebida simetrizando os conceitos e relações. Relações estas que vão desde a 

implantação de jogos interativos, soluções expograficas e formação da coleção, e abarcam 

todas as outras atividades componentes deste coletivo. A realização de seminários visando 

uma efetiva interdisciplinaridade na instituição MAO é certamente seu ponto alto. 

 

Aliar as perspectivas de discussão pública sobre as propostas 

institucionais representa a ampliação dos desafios, pois captar as opiniões 
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de outros profissionais ao longo do processo de implantação das 

estruturas museológicas significa assumir em conjunto, e publicamente, 

as opções conceituais e metodológicas (BRUNO, 2004: 52).  

 

O caráter público e participativo do processo que envolveu a instituição do museu 

somado à passagem de uma coleção, voluntariamente, da esfera pessoal e privada para a 

institucional e pública, mostra que essa nova instituição se propõe, e parte do princípio de 

aceitar, mesmo que parcialmente, “o desafio de expor-se a uma lógica coletiva e partilhada, 

e de obedecer a uma nova ótica sociocultural” (FRANCO, 2004: 39).  

Tal postura se aproxima da abordagem simétrica, pois traz à tona novas propostas e 

entidades representadas por diferentes porta-vozes (LATOUR, 2004). Há também de se 

destacar o potencial que o MAO tem para uma proposta participativa, na qual fossem 

também chamados ao debate os oficiais, artesãos e comunidades produtoras, sendo estes, 

porta-vozes de grande importância para o debate coletivo. 

 Um aprofundamento dessas questões, assim como uma análise mais pontual 

voltada para a situação dos artefatos no museu, será feita no “Capítulo 4: Museologia em 

Ação”. Por ora é necessário informar que no acervo da instituição foram levantados 35 

artefatos de pedra-sabão dos mais variados tipos, períodos e lugares, tanto em reserva 

técnica quanto expostos em diferentes salas. Há, por exemplo, carrancas expostas no 

“Ofício dos Transportes” e na sala “Proteção do Viajante”. Há também estruturas 

hidráulicas de encanamento expostas em meio aos “Ofícios da Conservação e 

Transformação dos Alimentos”. Desses, treze artefatos foram analisados mediante a ficha 

técnica, dos quais três encontram-se expostos na sala “Cozinha Brasileira” (panelas) e uma 

garrafa junto a um par de taças, expostos na sala “Farmácia e Manipulação”. Como já dito, 

as análises específicas serão mostradas em Capítulo próprio.   

O Museu da Inconfidência (MI) situa-se na Praça Tiradentes, no município de 

Ouro Preto, Estado de Minas Gerais (ver Figura 28). Sua constituição jurídica de 1938, 

promulgada pelo então presidente Getúlio Vargas, marca uma ruptura com as políticas que 

vinham sendo propostas desde D. João VI (GUIA DE MUSEUS BRASILEIROS, 2000: 

147; MOURÃO, 1995; MOURÃO, 1999) sendo, o Museu da Inconfidência, “o primeiro a 

instalar-se fora da faixa litorânea do país” (MOURÃO, 1995: 11). 
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Figura 28– Museu da Inconfidência (MI), Ouro Preto – MG. 

 

Não obstante tal ruptura, o contexto de formação da instituição nos remete a um 

coletivo mais amplo e dinâmico. A ideia de sua criação é atribuída à chegada das cinzas 

dos Inconfidentes, mortos no exílio, que foram então enviadas da África para o Brasil por 

determinação do próprio presidente Vargas. Ouro Preto também havia acabado de receber 

o título de “Monumento Nacional”, dando inicio ao processo de tombamento de alguns 

conjuntos urbanos (idem). 

O espaço físico que seria ocupado pelo museu só foi determinado a partir da 

construção da Penitenciária Central de Neves, no município homônimo. O prédio, 

inicialmente projetado para comportar a casa de câmara e cadeia da antiga Vila Rica foi 

então esvaziado, e a administração federal imediatamente reivindicou a monumental e 

histórica edificação em prol da Instituição do MI mediante Decreto-lei e n
o
 965, de 20 de 

dezembro de 1938 (ibidem: 11-12; ver Figura 29).  
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Figura 29– Figura do naturalista Hermann Burmeister, representando a “casa de Câmara e 

cadeia”; Ouro Preto – MG entre 1850 e 1852. 

 

O edifício (Casa de Câmara e Cadeia), que posteriormente abrigaria o MI, foi 

erguido em pedra e cal, em oposição à cadeia de pau-a-pique até então existente, e levou 

70 anos para ser finalizada (MOURÃO, 1999: 25). A empreitada é narrada como “drama 

da espécie humana que, na Antiguidade, sucumbiu ao trabalho escravo na edificação das 

pirâmides do Egito” (MOURÃO, 1994: 27). Isto porque inúmeros sacrifícios foram 

impostos à sociedade pelo então Governador e Capitão-General Cunha de Menezes, 

chegando a ser caracterizado como um “regime de terror”.  

Para atender à demanda do empreendimento foi necessária a criação de uma fábrica 

de cal nos arredores da cidade, além do apelo aos proprietários de terras no tocante à 

madeira. Foi imposto aos presos o trabalho forçado - “com mera remuneração de sustento 

de boca” (idem: 26) - juntamente com a intensificação da caça aos negros fugidos e o 

mandato de recolhimento às celas da capital de todos os vadios que se achassem nas ruas. 

Cunha de Menezes chegou a arregimentar com esses meios, mais de 500 indivíduos como 

mão de obra (ibdem). 

A obra foi levada a cabo num momento em que a sociedade mineradora 

encontrava-se em situação precária com a queda da mineração, rodeada por doenças, além 

da aplicação arbitrária de políticas violentas em relação à população. O clamor público em 

torno da dolorosa empreitada teve tamanho eco que alcançou nossos dias (MOURÃO, 
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1994; 1999). As “Cartas Chilenas”, texto atribuído a Tomaz Antônio Gonzaga (1744-

1810)
44

, escrito em crítica ao Governo de Minas Gerais faz várias referências à construção 

do edifício e ao contexto que o rodeia. Na 4a
 carta, encontramos a passagem: 

 
Ora, pois louco chefe, vai seguindo/ A tua pretensão, trabalha, e força/ 

Por fazer imortal a tua fama./ Levanta um edifício em tudo grande,/ Um 

soberbo edifício, que desperte/A dura emulação na própria Roma/Em 

cima das janelas e das portas/Põe sábias inscrições, põe grandes 

bustos,/Que lhes porei, por baixo, os tristes nomes/Dos pobres inocentes, 

que gemeram/Ao peso dos grilhões, porei os ossos/Daquele que os seus 

dias acabaram,/Sem Cristo e sem remédios, no trabalho./E nós, indigno 

chefe, e nós veremos/A quais destes padrões não gasta o tempo 

(GONZAGA, s/id: 28). 

 

Finalizada sua construção em 1855, alguns dos traços inicialmente propostos foram 

modificados em função do novo quadro político-econômico geral do Brasil, antes Colônia 

e agora Império
45

. Como já dito, com o término da construção da Penitenciária Central de 

Neves, efetuou-se a transferência dos presos para lá e o edifício foi então utilizado como 

museu.  

 

Convertido em museu, o edifício entrou na terceira fase de sua existência 

útil e se projetou com vulto ainda maior, na condição de memorial de um 

dos nossos movimentos políticos mais importantes – aquele que preparou 

a autonomia do país. Na sua imponência e monumentalidade dentro do 

espaço ouropretano, ele não pode jamais passar despercebido a qualquer 

um que desembarque na velha capital. Mas os numerosos visitantes que 

diariamente caminham por seus amplos salões, além de desconhecer a sua 

significação histórico-cultural, nem sempre se encontram atentos às 

características arquitetônicas que dele fazem uma peça em si mesma 

digna de maior admiração (idem: 37) 

 

O conceito gerador da instituição, aberta ao público em 1944, é o de “preservar a 

memória da inconfidência mineira” (MOURÃO, 1999: 135). Entre seus objetivos, o de:  

 
(...) colecionar as coisas de várias naturezas, relacionadas com os fatos 

históricos da Inconfidência Mineira e seus protagonistas e bem como as 

obras de arte ou de valor histórico que constituam documentos 

                                                 
44

Cartas Chilenas é um conjunto de poemas, escrito em versos decassílabos , com uma metrificação parecida 

ao da epopéia, que circularam anonimamente em Vila Rica entre 1787 e 1788. É composto por 13 cartas que 

atacam a corrupção e as atrocidades do Governador Luís da Cunha Menezes. Foi escrito como se se referisse 

ao Chile e o autor, oculto todos esses anos sob o pseudônimo de Critilo, hoje admite-se ser Tomás Antônio 

Gonzaga – 1744 - 1810 (Gonzaga, s/id ; Mourão, 1994 ; Lapa, 1958)  
45

Houve maior utilização do ferro que substituiu nas varandas os balaústres de pedra, propostos no projeto 

inicial; foram modificados também os símbolos e os brasões propostos inicialmente, sendo as armas do reino 

substituídas pelas do Império (MOURÃO, 1994: 31). 
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expressivos da formação de Minas Gerais (GUIA DE MUSEUS 

BRASILEIROS, 2000: 147).  

 

Em defesa desse ideal, houve uma série de políticas e ações. A abertura do MI foi 

feita no dia 11 de agosto de 1944, ano em que se comemorava o bicentenário do poeta e 

inconfidente Tomás Antônio Gonzaga. No pavimento térreo o “mausoléu”, onde se 

encontravam documentos da Inconfidência, como o relógio de Tiradentes e o último 

volume dos autos da devassa (MOURÃO, 1994: 15). Uma outra sala, também no piso 

térreo, foi “dedicada inteiramente a Antônio Francisco Lisboa, o Alejaidinho” (idem).  

Nesse contexto inaugural, o pavimento superior (primeiro piso), parece ter sido 

relegado à segundo plano.  

 

(...) O mesmo “didatismo” alcançado nas exposições do andar térreo não 

pôde ser seqüenciado no segundo pavimento, seja por uma questão de 

espaço, seja porque o perfeito delineamento de certos temas apenas irá 

definir-se, através de grandes agrupamentos isolados, com o crescimento 

em número, do acervo da instituição (ibdem:17). 

 

 Neste pavimento, citado como “abandonado” (Ibdem) durante o período de sua 

abertura, havia a única sala referente ao período Imperial, com retratos a óleo de D.Pedro I 

e de D. Pedro II, além de mobiliário da época. 

 No início dos anos 70, uma mudança estrutural se inicia no MI, que se desdobraria 

na atualização da instituição no que concerne “tanto na sua filosofia quanto na sua 

apresentação museográfica” (MOURÃO, 1999: 14). O projeto partiu da constatação de que 

“o super-homem, o herói acima das vicissitudes humanas”, deveria se sobressair, em uma 

“exposição cuja finalidade principal era ressaltar o pensamento que se encontrava por 

detrás do Estado Novo” (MOURÃO, 1999: 137). Juntou-se a isso o fato de que “as vitrinas 

e suportes foram envelhecendo no seu desenho e o espírito analítico, dedutivo e didático do 

nosso tempo começou a sentir-se desconfortado diante de uma exposição organizada em 

bases principalmente decorativas” (idem: 135). De fato, o museu não contemplava “nem 

sequer a explicação das causas da ação de Tiradentes e seus companheiros” nem a “cidade 

palco da Conjuração”, Ouro Preto (ibidem: 138). A nova proposta teve então o intuito de 

“estabelecer condições que permitam uma visão analítica da conspiração de Vila Rica, 

chamando atenção para as suas causas e oferecendo dela, interpretação mais complexa e 

atualizada” (MOURÃO, 1999: 139).  

Hoje, a instituição tem sob sua responsabilidade a salvaguarda de uma coleção 

composta por diferentes tipos de objetos de pedra-sabão em diferentes situações 
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(salvaguarda e/ou comunicação). Entre estruturas hidráulicas, formas de doce, e até mesmo 

exemplares de telhas tidos como “raros”, encontramos sete vasilhames que serão 

analisados na pesquisa. Compondo esse universo temos dois barris e suas respectivas 

tampas, duas panelas e um alambique.  

Segundo as fichas catalográficas, tanto o alambique (N◦ de inventário 327) quanto 

um dos barris (N◦ de inventário 328) seriam do século XIX e foram recolhidos pelo Dr. 

Vicente de Andrade Racioppi do Instituto Histórico de Ouro Preto, conforme requisição de 

18 de março de 1942. Sobre este barril (N◦ de inventário 328) seguem-se referências à 

procedência de Cachoeira do Brumado
46

. Outras duas peças, uma panela de grandes 

dimensões (N◦ de inventário 2773) e um barril (N◦ de inventário 2774), foram aquisições 

da “Antiguidades Toledo”, de José Lucas Toledo, no ano de 1986. Ambas são datadas do 

século XIX e de procedência da Fazenda do Mato Dentro - Barra Longa, Minas Gerais.  

Uma última panela (N◦ de inventário 1328) também do século XIX é de origem da 

Casa dos Barões de Camargos em Ouro Preto. Em pesquisa no Arquivo Histórico da Casa 

do Pilar foram arrolados inventários datados de 1878 referentes a Manuel Teixeira de 

Sousa, “O Barão de Camargos”, (Códice 28, 1º ofício, auto 312) e dois familiares, porém, 

nenhuma citação é feita a tal material. 

Assim como os artefatos presentes no MAO, uma análise mais detalhada dos 

artefatos do MI e situação expográfica será feita no “Capítulo 4: Museologia em Ação”. 

Por ora, vale destacar que atualmente encontram-se em exposição no 1◦Piso, sala “Vida 

Social”, uma panela, dois barris com tampa e um alambique (N◦ de inventários 

respectivamente 2773, 2774, 328 e 327). Os três primeiros encontram-se sobre uma 

bancada, em uma das paredes da sala, enquanto o último numa redoma em situação 

adjacente à central, aberta para a circulação do público. Por fim, compondo a coleção 

museológica aqui estudada está mais uma panela (N◦ de inventário 1328) situada em 

reserva técnica. 

É importante destacar que a partir do momento que se pretende uma abordagem 

territorial, os locais de procedência, museus, sítios arqueológicos e comunidades de 

artesãos, passam a serão tomados como participantes da vida desses artefatos. Colocados 

no mesmo patamar, estes passam a compor, junto aos demais locais, um território atuante 

nas relações coletivas. 

 

                                                 
46

Ficha de Catalogação Museu da Inconfidência – SCAM Sistema de Controle do Acervo Museológico – 

Impressa em 2008. 



64 

 

2.3. Os sítios arqueológicos 

 Tomando como ponto de partida a assertiva do parágrafo anterior, esse tópico trata 

os sítios arqueológicos - no plural-, por entender que estes locais, assim como os outros já 

tratados, são participantes na relação coletiva. A particularidade dos sítios arqueológicos, 

no entanto, é a de que, através do estudo da materialidade e registro arqueológico 

(SCHIFFER, 1972; 1987) é possível acompanhar – mesmo que parcialmente – essa 

dinâmica coletiva no passado. 

Portanto, além dos dados do sítio arqueológico Fazenda do Padre Fraga, cuja 

coleção foi analisada; também constarão, em uma análise mais ampla, informações 

referentes a estudo bibliográfico de outros sítios arqueológicos que têm material de pedra-

sabão. Assim, as informações dos sítios arqueológicos pré-coloniais, como abrigo Santana 

do Riacho (JUNQUEIRA, 1983; PROUS & MALTA, 1991), sítio do Vértice, Palmital e 

sítio arqueológico do Meio I (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2009), serão utilizadas na 

tentativa de resgate de uma dinâmica de vida territorial mais ampla e recuada no tempo
47

.  

 Mesmo o enfoque específico estando voltado para o sítio Faz. do Padre Fraga, é 

necessário destacar que o abrigo Santana do Riacho (município de Santana do Riacho) vem 

sendo escavado e estudado pela equipe do Museu de História Natural da UFMG desde a 

década de 70. As datações - como será visto em tópico subsequente - apontam para um 

período de ocupação de 2.800 a 4.500BP, ligadas à ocorrência de vasilhas de pedra-sabão 

(JUNQUEIRA, 1983: 72). Através da bibliografia disponível sobre o sítio arqueológico, 

(JUNQUEIRA, 1983; PROUS & MALTA, 1991) percebemos uma dinâmica particular na 

qual se inserem os artefatos de pedra-sabão permitindo a inserção de novos dados na 

construção da abordagem regional. Da mesma maneira serão considerados os sítios 

arqueológicos do Meio I, Palmital e Vértice (município de Jeceaba). Trata-se de um 

complexo de sítios ligados à tradição arqueológica Aratu-Sapucaí para os quais há registro 

de menos de uma dezena de fragmentos de pedra-sabão (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 

2009). As datações de termoluminescência (TL) de 380±45 AP, 420±70 AP e 900±65 AP; 

e uma data de C
14 

de
 
500±40 AP. (Idem: 43). 

Já o sítio arqueológico histórico Ruínas da Fazenda do Padre Fraga (PF) nos 

interessa diretamente, pois é a partir dos dados referentes ao registro arqueológico 

(entenda-se também coleção), que propomos a construção de uma abordagem voltada para 

                                                 
47

Para um levantamento detalhado da ocorrência de artefatos de pedra-sabão em sítios arqueológicos em 

Minas Gerais seria necessário uma varredura nos relatórios de estudos arqueológicos desenvolvidos no 

âmbito da Arqueologia preventiva, presentes no IPHAN de MG. 
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as relações homem-materialidade no passado, relação esta vista também em escala micro, 

vivida cotidianamente, de constituição mútua e participante do bom mundo comum 

(LATOUR, 2004).  

O sítio arqueológico situa-se na zona rural do município de Mariana, Minas Gerais 

(Coordenadas UTM: 23K 664070/7764112), e foi registrado e estudado pela equipe da 

Cooperativa Cultura sob coordenação da Dra. Loredana Ribeiro, no “Programa de 

Prospecção e Resgate do Patrimônio Arqueológico das Áreas atingidas pela instalação da 

segunda linha do Mineroduto Samarco (Mariana/MG – Anchieta/ES)” (COOPERATIVA 

CULTURA, 2008; 2010). Foram identificados conjuntos de ruínas que indicam a presença 

de uma grande unidade produtiva rural ligada a atividades distintas e complementares, 

como a mineração e a pecuária (COOPERATIVA CULTURA, 2008: 12) (ver Anexo 5: 

Croqui Geral Sítio Arqueológico Ruínas Faz. do Padre Fraga).  

Tomando a edificação principal como área de escavação central, foram também 

escavados os setores norte, sul, leste e oeste (COOPERATIVA CULTURA, 2008; 2010). 

Envolvendo o setor central da escavação expandido para o norte, foi delimitada a 

edificação principal, medindo 100 metros de comprimento por 40 metros de largura 

máxima. “Quatro paredes de pedra e barro instaladas nos extremos da planta, com cerca de 

4 metros de altura cada uma, sugerem sólidos alicerces de uma construção de dois andares” 

(COOPERATIVA CULTURA, 2008: 15).  

No extremo nordeste do setor central, há uma área que “parece ter sido de grande 

importância na edificação”, denominada “zona de cantaria” com grande possibilidade de 

ter comportado uma pequena capela (Idem: 18). Ainda compondo tal conjunto de 

estruturas, no setor norte, na extremidade da edificação principal, há uma área de difícil 

interpretação que teria sido apontada como um possível jardim ou horta. A oeste destas 

encontram-se ruínas de um engenho/moinho (Ibidem). 

O setor sul corresponde a uma área de acesso à casa, parcialmente cercada por um 

muro semicircular de arrimo. Já as áreas laterais da casa (setores oeste e leste) parecem 

estar ligadas a espaços de circulação e uso pelos serviçais da fazenda.  

 

No lado oeste, um longo pátio murado em pedra seca percorre toda a 

extensão do edifício principal, ligando os extremos norte 

(engenho/moinho) e sul (estrada?) da planta das ruínas. A presença de 

calçamento na entrada do pátio evoca a permanência de animais no local, 

para descanso de animais de carga ou transporte humano 

(COOPERATIVA CULTURA, 2010: 326).  
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No setor leste foram identificados patamares escalonados onde estariam situadas as 

senzalas. 

 

Toda a área ocupada pelos patamares arrimados foi tratada, revelando 

vestígios de materiais construtivos (telhas, cravos e fragmentos de blocos 

de barro de preenchimento de paredes de pau-a-pique) e tralha doméstica 

(em esteatita, louça e cerâmica); materiais que sugerem fortemente a 

presença de casa no local (idem: 329). 

 

O material oriundo das escavações na fazenda soma 299 fragmentos de cerâmica 

esmaltada; 128 de cerâmica não esmaltada; 228 fragmentos de vidro; 439 fragmentos de 

metal e 73 fragmentos de pedra-sabão, distribuídos conforme Gráfico abaixo 

(COOPERATIVA CULTURA, 2010). 

 

 

Gráfico 1– Distribuição das categorias de artefatos nos setores do sítio arqueológico Faz. Do Padre 

Fraga (COOPERTIVA CULTURA, 2010: 353). 

 

Entre vidro, louça, metal, cerâmica e outros fragmentos recuperados nas 

escavações, foram analisados setenta e três fragmentos de pedra-sabão, dentre os quais foi 

possível a identificação de um número mínimo de quinze peças, sendo a grande maioria 

panelas, mas também possíveis copos, pratos e tigelas. 

Com base na análise de toda a materialidade do registro arqueológico, o setor Norte 

foi interpretado como possível cozinha, havendo “peças de cocção e servir em louça, 

cerâmica popular e esteatita (pedra-sabão), assim como vidros culinários, de servir e talvez 

de remédio” (COOPERATIVA CULTURA, 2010: 354), além de um fragmento de 

cachimbo (idem). Entre os fragmentos de artefatos de pedra-sabão oriundos do setor Norte, 

foi possível a identificação de uma panela e uma tampa.  
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No setor Central foi resgatada uma panela de pedra-sabão quase inteira e um 

fragmento possivelmente de uma caneca. Soma-se a este a presença de faiança fina (pratos, 

travessas, pires, xícaras, malgas, entre outros), vidro (culinários, de servir e de toucador) e 

uma grande quantidade de metal, desta vez não atrelada à área de serviço 

(COOPERATIVA CULTURA, 2010: 344-345). 

A materialidade resgatada no setor Leste leva à ideia de que o “setor Leste 

comportava as senzalas da fazenda, compostos por ranchos de pau-a-pique sobre os 

patamares arrimados, casebres sem alicerces e cobertos por palha” (idem: 355). 

 
Quando observamos a forte presença de tralha doméstica neste setor, 

especialmente em cerâmica popular, fortalece-se a sugestão de que o 

local tenha sido habitado principalmente por trabalhadores de baixo poder 

aquisitivo e padrões simples de consumo. Pesaria contra esta hipótese os 

maiores números de vasilhames em louças (matérias mais nobres) 

recuperados neste setor que em qualquer outra área do sítio 

(COOPERATIVA CULTURA, 2010: 355). 

 

Como informado no mesmo relatório, estes dados precisam ser vistos com cautela, 

pois a presença in situ de louças nesse contexto não implica que os moradores dessa área 

(escravizados ou livres) as tenham comprado, podendo ter sido doadas por seus patrões 

(SYMANSKI E SOUZA, 2007 apud COOPERATIVA CULTURA, 2010: 355) ou serem 

resultado de outras facetas do processo de formação do registro arqueológico (SCHIFFER, 

1972; 1987). 

A presença de fragmentos de panelas e tigelas de pedra-sabão nesse setor e 

contexto de problemática nos dá a possibilidade de inserção de uma nova materialidade na 

dinâmica coletiva. As características tecnológicas, somadas às marcas de uso observadas 

no material arqueológico, nos permitem um acompanhamento dessa dinâmica em 

contextos passados - como será visto em tópico que trata especificamente da análise 

arqueológica (“Capítulo 3: As Duas Flechas do Tempo”). 

Os setores sul e oeste correspondem aos locais de carga e descarga, com 

calçamento de pedra cujos fragmentos de material utilitário (pedra-sabão, cerâmica e 

louça) resgatados “podem ser, em parte, resultante de quebras ocorridas ou percebidas e 

descartadas neste momento de descarga de mercadorias” (COOPERATIVA CULTURA, 

2010: 356).  

A Faiança Fina, juntamente com a documentação histórica vem sendo utilizada 

produtivamente em datações relativas de sítios históricos. Foi feita a aplicação do gráfico 

proposto por Stanley South e, por isso chamado “formula South” (LIMA et al., 1989), nas 
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trinta e duas peças do sítio em questão. O método resultou em um gráfico que apontou a 

ocupação do sítio arqueológico de 1775 a 1860 (COOPERATIVA CULTURA, 2008: 38).  

 

Gráfico 2– Aplicação do Gráfico South às louças do sítio Fazenda do 

Padre Fraga (COOPERTIVA CULTURA, 2008: 38). 

 

De acordo com os dados da pesquisa histórica (COOPERATIVA CULTURA, 

2008; 2010) o Padre Domingos Pereira Fraga recebeu em 1776, aos 21 anos de idade, uma 

sesmaria e dois escravos homens, doação de seu tio, o Coronel Estevão Gonçalves Fraga, 

para compor seu dote de ordenação no Seminário de Mariana
48

. Consta no processo de 

ordenação sacerdotal que à época, a sesmaria doada já possuía casas de vivenda, paiol, 

engenhos e moinhos. O Coronel Estevão Gonçalves Fraga estava na região há pelo menos 

20 anos, com sesmaria registrada em seu nome em 1756
49

, o que nos faz crer que a fazenda 

tenha sido erguida entre as décadas de 50 e 60 do século XVIII. 

                                                 
48

Procuração de Estevão Gonçalves Fraga, 21 de agosto de 1776 in De genere et moribus. (processo de 

habilitação sacerdotal). Domingos Pereira Fraga, 1774. AEAM, arm 3, pasta 450. 
49

Carta de Sesmaria de Estevão Gonçalves Fraga, 1756. Arquivo Público Mineiro, Códice 112. P. 147. Filme 

15. Gaveta E1. Fotogramas – 883, 884 e 885. 
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Caracterizado o sítio arqueológico, cuja abordagem será aprofundada junto à 

análise dos artefatos em Capítulo próprio, este é aqui visto como local específico 

participante da relação coletiva, a partir do qual é possível acompanhar as relações entre 

homem e materialidade (nesse caso com foco nas vasilhas de pedra-sabão) também no 

passado. Não obstante todas as características que dão particularidade ao registro 

arqueológico50, ele pode, seguindo as premissas colocadas anteriormente, ser equiparado às 

comunidades de artesãos e museus. 

 

2.4. O cenário: problematizando sobre Arqueologia Regional e Território Patrimonial 

A abordagem regional em arqueologia surge no início do século XX quando, 

segundo Araújo (2001), já se tem notícias de artigos tratando a Arqueologia de um ponto 

de vista geográfico, onde o mapeamento de sítios ou artefatos de determinada época era 

realizado com o intuito de servir de pano de fundo para diversas discussões. É a partir da 

criação do conceito de “Padrões de Assentamento” por Gordon Willey na década de 1940, 

que os arqueólogos buscam cada vez mais estudá-los (ARAÚJO, 2001; RENFREW & 

BAHN, 1993).  

 O desenvolvimento histórico da disciplina Arqueologia desde então, como já vimos 

em tópico anterior, caminha no sentido de uma maior “fragmentação teórica” e de uma 

busca do humano (individual e coletivo) na sua relação com a materialidade. Pautados 

também nessa busca, encontramos uma série de estudos regionais que, sob tal atribuição, 

utilizam o termo para estabelecer um recorte espacial proposto. As bases conceituais de 

tais estudos partem das mesmas premissas à qual se dá a problemática estruturada na 

presente pesquisa. Nesse sentido, citamos Bourdieu pensando sobre o conceito de 

“identidade regional”.  

 

(...) a ciência que pretende propor os critérios mais bem alicerçados na 

realidade não deve esquecer que se limita a registrar um estado da luta 

das classificações, quer dizer, um estado da relação de forças materiais ou  

simbólicas entre os que têm interesse num ou noutro modo de 

classificação e que, como ela, invoca frequentemente a autoridade 

científica para fundamentarem na realidade e na razão a divisão arbitrária 

que querem impor (BOURDIEU [1930-2002], 2010: 115).    

  

                                                 
50

 Uma discussão clássica no que concerne à formação do registro arqueológico, está atrelada à “premissa de 

Pompéia” vista da ótica da arqueologia comportamental e escola processual (SCHIFFER, 1972; 1987) e da 

escola processual (BINFORD, 1981). 
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 Uma publicação organizada por Walter Morales e Flavia Moi (2009), intitulada 

“Cenários Regionais em Arqueologia Brasileira”, nos mostra a ligação do termo 

(“Arqueologia Regional”) com uma definição de Território vista “a partir de seus usos, do 

seu movimento conjunto e do de suas partes, reconhecendo tanto suas particularidades 

como suas complementaridades” (POUGET, 2010: 85). Este por sua vez, estaria ligado à 

definição de Milton Santos (1994: 19), onde território é “o quadro da vida de todos nós, na 

sua dimensão global, na sua dimensão nacional, nas suas dimensões intermediárias e sua 

dimensão local” (apud POUGET, 2010: 85).   

Não obstante a diferenciação supracitada, no que consiste principalmente em sua 

faceta local, a proposição territorial pode ser confundida com o conceito de paisagem, 

bastante discutido e utilizado na Arqueologia. Nesse sentido, no decorrer do século XX 

arqueólogos, principalmente britânicos, passam a entender a paisagem como “palimpsesto 

de traços materiais, um conjunto de feições do mundo real-natural, semi-natural e 

completamente artificial” (THOMAS, 2002: 165). Atualmente, há uma proposta de busca 

da compreensão da “história específica da paisagem”, havendo conceitos que abordam o 

explícito e o inerente na sua percepção (idem).  

Tal concepção arqueológica, adotada na presente pesquisa, parte do conceito de 

assentamento (settlement) de Marcel Mauss. Ao discorrer sobre a morfologia social nas 

sociedades esquimós o autor afirma que: 

 

A verdadeira unidade territorial (...) é o assentamento (settlement). 

Designamos assim um grupo de famílias aglomeradas unidas por laços 

especiais e que ocupam um habitat no qual estão desigualmente 

distribuídas (...), mas que constitui seu domínio territorial. O 

assentamento e o conjunto de habitações, dos lugares de acampamento e 

de caca, (...) que pertencem a um número determinado de indivíduos, ao 

mesmo tempo que o sistema de caminhos e trilhas, canais e portos que 

esses indivíduos usam e onde se encontram constantemente. Tudo isso 

forma um todo que tem sua unidade, com todos os caracteres distintivos 

pelos quais se reconhece um grupo social limitado (MAUSS [1872-

1950],2003: 437). 

 

Sobre a definição de Território e Paisagem, Zedeño (1997) aponta que: 

 

Superficialmente, a definição proposta de território se aproxima de 

paisagem ‘cultural’ ou ‘social’, na qual este tipo de paisagem também 

pode ser definida como um agregado de terra, recursos naturais e objetos 

manufaturados pelo homem. Na prática, entretanto, um território difere 

da paisagem em dois pontos fundamentais. Primeiro, paisagens são, por 

definição, espaços contíguos que podem ser compreendidos em um 

relance; enquanto território de uma sociedade pode compreender dois ou 

mais espaços não contíguos, ou mesmo locais ou sítios discretos. E, 
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segundo, paisagens são unidades cujos limites são percebidos pelo 

observador, ao passo que os limites de um território são estabelecidos 

pela sociedade que usa e controla um determinado espaço e outros grupos 

sociais que usam e controlam os espaços adjacentes (apud POUGET, 

2010: 84). 

 

A abordagem aqui proposta, parte da definição de um território composto por 

paisagens, entendido como rede ligada de lugares e experiência de vida, e tudo o que a ela 

é inerente, formando uma “estrutura para integração de diferentes formas de informação e 

diferentes aspectos da vida humana” (THOMAS, 2002: 181). Vistos como locais 

participantes na relação coletiva, na delimitação desse quadro (com foco nos artefatos de 

pedra-sabão) é necessário considerar não só os museus, sítios arqueológicos e comunidades 

de artesãos, como também as áreas de extração, circulação e consumo, entre outros locais 

de vida. 

Tendo como base os estudos de Arqueologia Regional, o levantamento desses 

locais gerou um mapa, no qual está demarcado um território que perpassa a regionalidade. 

Nesse mapa, além dos locais estudados diretamente pela pesquisa (descritos em item 

anterior), foram utilizados dados de pesquisas arqueológicas tanto de outros sítios 

arqueológicos, como dos contextos regionais. Como resultado pretendemos abordar a 

história de vida desse território, e, na medida em que consideramos participantes as 

instituições museológicas, a possibilidade de definição de um Território Patrimonial (ver 

Anexo 2: Mapas Território).  

Em determinada escala, o termo Território Patrimonial é utilizado para referir-se a 

uma rede de lugares participantes na longa história de vida dos artefatos de pedra-sabão. 

Deslocando o foco para os museus, percebemos a aproximação de diferentes tipos de 

museus em função das responsabilidades por um patrimônio comum (BRUNO, 2000: 199). 

Patrimônio esse direcionado unicamente a Aleijadinho, ao Barroco, à mineração, à riqueza 

e opulência de Minas Gerais, desconsiderando completamente novos atores e a dinâmica 

de constituição dessa identidade
51

.   

Uma visão geral dos municípios registrados foi construída a partir do levantamento 

de locais de ocorrência de vasilhas de pedra-sabão
52

 e posterior elaboração de quatro 

mapas (ver Anexo 2: Mapas Território). Destes, um contendo as instituições que têm 

                                                 
51

O grande potencial, posterior à categorização espacial, para uma proposta de extroversão do conhecimento 

e alguns experimentos que podem ser idealizados, serão colocados em tópico próprio no “Capítulo 4: 

Museologia em Ação”. Por ora, queremos nos ater à historia de vida desse território, agregando novos atores 

a essa dinâmica coletiva.   
52

O método utilizado em tal levantamento está descrito em tópico próprio – “Capítulo 1: Relações com a 

Materialidade”. 



72 

 

material sob salvaguarda, outro contendo o local de procedência dessas coleções e um 

terceiro no qual constam as comunidades de artesãos atuais53.  A sobreposição destes, nos 

leva a um quarto, que nos servirá de base para a delimitação do Território Patrimonial. 

Nele percebemos a presença de vasilhas de pedra sabão no Estado de Minas Gerais nas 

mesorregiões metropolitana de Belo Horizonte, Triângulo mineiro e Campo das Vertentes, 

com maior incidência na primeira (ver Anexo 2: Mapas Território).  

 Para dissertar sobre a história de vida desse território, buscamos informações 

referentes também ao contexto pré-colonial, pois, mesmo estes não sendo agregados 

diretamente na pesquisa, nos remetem a uma dinâmica espacial mais ampla e rica, podendo 

a partir dela se dar o recorte territorial, arbitrário.  

Com os dados levantados pela pesquisa é possível apontar a presença de vasilhas de 

pedra-sabão ligadas ao holoceno mineiro. Trata-se de sete fragmentos de pedra-sabão 

resgatados do sítio arqueológico abrigo Santana do Riacho, localizado em município 

homônimo, na região da Serra do Cipó
54

 (JUNQUEIRA, 1983; PROUS & MALTA, 1991). 

Os fragmentos pertencentes a duas tigelas foram identificados na transição da camada “1” 

para “2” datada entre 2.800 e 4.500BP (PROUS & MALTA, 1991: 72), em determinada 

área do sítio (patamar inferior – SRIII) com presença de sepultamentos, associados a 

fogueiras e restos de alimentação que evocam a ideia de “rituais funerários”, associados a 

povos caçadores e coletores do Brasil (JUNQUEIRA, 1984; PROUS & MALTA, 1994; 

PROUS & RODET, 2009) (ver Anexos 6 a 8). 

O abrigo Santana do Riacho está situado na mesorregião metropolitana de Belo 

Horizonte, seu raio de ação, porém, se estende se tentarmos pensar as definições regionais 

em sua projeção territorial para o passado. Apesar da dinâmica de ocupação local envolver 

coletivos mais amplos, percebemos no acesso à matéria-prima pedra-sabão, uma ampliação 

dessa rede de lugares.  No caso de Santana do Riacho a fonte mais próxima encontra-se a 

                                                 
53

É necessário destacar que tais informações são fruto de um constante levantamento, com base em 

informações orais e bibliográficas. Sabendo da necessidade de um levantamento mais sistematizado 

(inserindo nesse quadro geral até mesmo coleções que não serão contempladas nas análises técnicas) há um 

potencial gigantesco para uma “expedição” que tenha como intuito a identificação de coleções em 

instituições diversas, locais de produção e comércio em Minas Gerais, principalmente nos sítios pré-coloniais 

e nas principais rotas de colonização. 
54

O abrigo Santana do Riacho vem sendo estudado pela equipe do Museu de História Natural da UFMG 

desde a década de 70. Através de publicações (JUNQUEIRA, 1983; PROUS & MALTA, 1991) sobre esses 

trabalhos é possível percebermos uma dinâmica particular na qual se inserem os artefatos de pedra-sabão. 

Eles podem estar associados a « rituais funerários », contendo marcas de « quebra por uma forte pancada » 

(PROUS & MALTA, 1991: 211), a distância de matéria-prima e a demais questões tecnológicas e de marcas 

de uso. Tais informações serão aqui apresentadas somente em forma de Anexo por não serem objetivo direto 

da pesquisa, porém salienta-se o alto potencial de tal contexto, havendo necessidade de registro de outros 

sítios e contextos para uma definição mais detalhada de um panorama.   
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70km ao norte, mas se tomarmos como foco outras matérias primas encontradas no sítio, a 

silimanita seria a mais distante, denotando uma espacialidade vivida (direta ou 

indiretamente) de 350km (PROUS & MALTA, 1994: 194). Nesse caso, com base no 

“Anexo 7: Fontes de matéria-prima e perfil topográfico Santana do Riacho”, há a 

possibilidade de inserção da mesorregião do Jequitinhonha, onde não só encontra-se a área 

de ocorrência de matéria-prima mais próxima do sítio em questão, como também há grande 

possibilidade de ocorrência de artefatos.  

Ainda no período pré-histórico, definido na pesquisa como pré-colonial, tanto por 

tratar-se de um contexto próximo ao contato com o colonizador europeu quanto para uma 

diferenciação mais consistente em relação ao holoceno, encontramos artefatos de pedra-

sabão em contextos que nos remetem à Tradição arqueológica Aratu-Sapucaí
55

 

(ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2009). Trata-se de um complexo composto pelos sítios 

arqueológicos Palmital, Meio I e Vértice
56

, situados no município de Jeceaba, também na 

Mesorregião metropolitana de Belo Horizonte. Para o sítio Palmital, foram obtidas datas 

por termoluminescência (TL) de 380±45 AP, 420±70 AP e 900±65 AP; e uma data de C
14 

de
 
500±40 AP, corroborando as datas de TL mais recentes para o sítio (ibidem: 43). 

 Inserindo tais sítios arqueológicos na problemática arqueológica que envolve a 

definição de grandes “Tradições Arqueológicas”, conforme proposto pelo Programa 

Nacional de Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA) na década de 1970, é possível apontar 

para o potencial em trazer novas informações para o debate ao considerarmos os artefatos 

de pedra-sabão.  

As abordagens arqueológicas apontam para a possibilidade da percepção de uma 

dinâmica, no que se refere a determinadas facetas da materialidade, que agrega a esse 

coletivo, grupos situados em outros estados brasileiros, como Goiás e sul da Bahia por 

exemplo (WUST, 1990; PROUS, 1992; ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2009). Nesta 

dinâmica estariam também os grupos indígenas do litoral e, em determinado momento, o 

movimento de interiorização e “territorialização” que se deu com a chegada do europeu 

(RESENDE, 2007; ver Anexos 9 e 10). 

                                                 
55

Tais sítios foram pesquisados no “Programa de Resgate Arqueológico do Distrito Industrial de Jeceaba, 

Estado de Minas Gerais” (Portaria nº 20, de 24 de junho de 2008-11-14) e desenvolvidos pela equipe da 

Zanettini Arqueologia. As insituições museológicas levantadas na mesorregião não têm artefatos de pedra-

sabão sob sua salvaguarda. Há, no entanto, a possibilidade de que estes tenham sido registrados em outros 

estudos arqueológicos, principalmente no âmbito da arqueologia preventiva dentro de trabalhos de 

consultoria. 
56

Os sítios arqueológicos apresentam respectivamente, um, um e dois fragmentos de pedra-sabão, dos quais 

« dois correspondem à vasilhas possivelmente abertas » (ZANETTINI ARQUEOLOGIA, 2010: 192). 
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  Apresentando um quadro geral dos grupos indígenas presentes no Brasil pré-

colonial, partindo da análise dos rituais funerários e características dos sepultamentos, 

Prous e Rodet (2009) afirmam que:  

 

No último milênio antes da chegada dos europeus, enquanto os 

moradores das zonas acidentadas do Brasil Central usavam os abrigos 

para enterrar seus mortos, outras populações produtores da cerâmica dita 

Sapucai (Minas Gerais) ou Aratu (Goiás, Bahia) colonizavam os morros 

cobertos pelos cerrados. Por sua vez, os povos que fabricavam a cerâmica 

Tupi-Guarani adentravam o território mineiro, subindo o vale do Rio 

Doce, colonizando toda a ‘zona da mata’, no limite entre os Estados de 

Rio de Janeiro, de Minas Gerais e o sudeste do Estado de São Paulo 

(idem: 32).      

 

 Na mesorregião da Zona da Mata, o estudo de Ângelo Corrêa (2009) mostra, 

através da análise de cinco sítios arqueológicos na região, a presença de grupos atrelados à 

Tradição arqueológica Tupiguarani. Para além, o autor aponta para a possibilidade de uma 

rede dinâmica, direta e intensa na relação com os grupos do litoral. No primeiro milênio 

que antecede a chegada do europeu ao contato, ou período colonial, a zona da mata teria 

sido habitada por grupos Tubinambá. Além das datações, a presença de uma conta de 

Rouen em um dos sítios arqueológicos e as características do material analisado remetem a 

uma aproximação com os grupos do litoral e a possibilidade de contato, mesmo que 

indireto, com o colonizador europeu (CORRÊA, 2009).    

 Henriques Júnior (2006) em estudo da região Cárstica do Alto São Francisco, 

situada na mesorregião Sudoeste do Estado de Minas Gerais, chama atenção para a 

problemática de ocupação que também parte de períodos pré-coloniais e avança passando 

pelo impacto causado pela chegada do europeu. Não obstante, uma problematização na 

utilização das terminologias pronapianas e sua associação direta a grupos étnicos, e na 

utilização do termo Aratu/Sapucaí em uma fusão de categorias, o autor aponta que:    

 

Foi o estudo da cerâmica que embasou as tentativas de sínteses da pré-

história regional. Os primeiros trabalhos de caracterização tecno-

estilística do material cerâmico da Província foram feitos por Dias Jr. e a 

equipe do IAB-RJ, que definiu duas tradições ceramistas: a mais antiga 

seria a Fase Pium-hí, pertencente à tradição Una (...). Posteriormente, a 

região teria sido ocupada por horticultores ceramistas vinculados à 

tradição Aratu/Sapucaí (....) (HENRIQUES JR., 2006: 14). 

  

Num movimento de associação direta aos estudos etnohistóricos e na busca de uma 

denominação para os ocupantes da região, os pesquisadores naquele período atrelaram 

ambas as tradições à nação Cataguá. Envoltos numa enorme quantidade de informações, e 
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sem o dispêndio do devido tempo e força necessários à revisão dos dados, os arqueólogos 

reproduziram as informações que constavam na documentação referente ao contato do 

colonizador europeu com tais grupos nos séculos XVI e XVII (HENRIQUES JR., 2006).  

Pontuando a presença e situação dos indígenas durante o início da colonização de 

Minas Gerais, os mapas inserem informações que auxiliam na percepção de tal dinâmica 

(ver Anexo 9: Referências Indígenas em MG séculos XVI e XVII). Chama-se atenção para 

a necessidade de que tais mapas sejam considerados junto às informações arqueológicas, 

com relação à presença de artefatos de pedra-sabão, e com a dinâmica histórica de 

ocupação do território mineiro que, como visto, ultrapassa as barreiras do atual estado. 

 Apesar da dinâmica relacional entre humanos e não-humanos possibilitar a 

transposição da ideia de região para outros territórios, até mesmo fora do Estado de Minas 

Gerais, em determinado recorte essa relação nos remete também a um período 

particularmente rico. A chegada dos europeus é um evento que traz nova dinâmica ao 

coletivo, relacionando a materialidade na reformulação das concepções de mundo. Uma 

das facetas materiais de tal contexto pode ser percebida nas representações feitas sobre o 

território colonial, presentes em cartografia histórica. 

 A representação do território colonial presente no Atlas Miller (1519) nos remete 

aos mapas ecumênicos medievais: 

 

(...) aos topônimos que marcam o litoral se contrapõem no interior cena 

da vida indígena, elementos da fauna e flora tropical, em que não falta a 

imaginação marcada pela presença da figura de um dragão. Abandonar o 

fantástico e o maravilhoso, rompendo com a geografia mítica, foi um 

processo secular (RESENDE, 2007: 21). 
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Figura 30– Mapa da Terra Brasilis, incluído no Atlas Miller que, apesar do nome é de origem portuguesa, 

sendo atribuído a Lopo Homem (cartógrafo oficial do Reino nas primeiras décadas do século XVI) e Pedro 

Reinel, foi produzido por volta de 1519, sendo conservado na Biblioteca Nacional - Paris, França. Disponível 

em http://www.novomilenio.inf.br/santos/mapa25.htm consultado em 12/04/2010.   

 

Com as influências iluministas, o advento das navegações e a formação do Estado-

nação, a cartografia segue sua história até o século XVIII, quando os mapas passam a ser 

“documento do Estado” se propondo a ser cada vez mais “científicos” (RESENDE, 2007; 

COSTA, 2005). A partir de então, eles devem ser confeccionados como guias de viagem. 

“Nesse contexto, definir o domínio sobre um território e, portanto, demarcar fronteiras 

internas e externas, impõe o desenvolvimento de cartas terrestres” (RESENDE, 2007: 21).  

 

Até então, o desenvolvimento do sistema de vias de comunicação, que 

acompanhou o povoamento em sua incipiente interiorização, gerou um 

padrão basicamente homogêneo, caracterizado pela ausência de conexões 

intermediarias expressivas e constituído por vetores autônomos na forma 

de vias terrestres ou fluviais com duas extremidades básicas – o sertão e o 

litoral – e tendo a via marítima as que lhes conferia alguma unidade 

(MORAES, 2007: 56). 

  

 Não por acaso é nesse mesmo período que começamos a perceber uma maior 

“fragmentação” do território e uma maior variedade de denominação. Com uma dinâmica 

relacional diversa, a partir dos movimentos já colocados, há uma modificação na 

http://www.novomilenio.inf.br/santos/mapa25.htm
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materialidade, na maneira como se apreende determinado território. Em Minas Gerais, a 

dinâmica de colonização levou a uma grande heterogeneidade no que se refere à ocupação 

do espaço e economia, certamente ligada à dinâmica de relações entre humanos e não-

humanos. Nesse sentido, se até então, “o sertão mineiro era a área recoberta principalmente 

pela zonal curraleira – o sertão dos currais” (RODRIGUES, 2003: 255), a partir de então o 

termo passa a conter novas referências.  

 

Importa dizer ainda, que a distinção entre minas e sertões, era categoria 

primacial na geografia colonial mineira também por conta de governar 

distinções no tamanho das concessões de terra em sesmaria assim como 

na forma da tributação dos dízimos e da capitação. Desta forma, este 

corte assoma como o principal traço distintivo a uma reflexão sobre a 

conformação de espaços regionais no mapa das Minas setecentistas (...). 

(CUNHA & GODOY: 2003: 9) 

 

 Os mesmos autores, afirmam ainda que, no início da colonização do território, “na 

trilha dos bandeirantes que primeiro riscaram essas terras, as áreas dos descobertos ficaram 

conhecidas como as ‘minas dos Cataguases’, ou ainda as ‘minas gerais do ouro dos 

Cataguases’, e mais formas correlatas em que figurava a indicação ‘Minas Gerais’(...)” 

(CUNHA & GODOY, 2003: 8-9). A partir desse movimento, e certamente vinculando-o à 

estrutura administrativa de então, eles abordam as categorias de percepção do espaço nas 

Minas Gerais dos séculos XVIII e XIX (ver Anexo 10: Territorialização MG no século 

XVIII). 

A partir do século XX percebemos a elevação do Estado de Minas Gerais a um 

patamar de ícone turístico e cultural – exemplo é o já citado título de “Monumento 

Nacional” dado à Ouro Preto em 1933 e o de Patrimônio Cultural da Humanidade dado em 

1980 (MOURÃO, 1995) – principalmente no que se refere à época colonial e à riqueza de 

manifestações artísticas regionais. Nesse sentido, um dos pontos de maior destaque é a 

utilização das antigas “estradas reais” como pontos de partida para o resgate de um 

movimento turístico-cultural.   

Na atualidade há pelo menos três comunidades de artesãos que vivem do artesanato 

e venda dos seus produtos, há ainda os museus e a “feira de pedra-sabão” no centro de 

Ouro Preto, que reforçam seu caráter histórico, cultural e patrimonial. Talvez essa carga de 

significância dada não só aos lugares como aos objetos guardiões da memória, levem-nos à 

constatação de ser a mesorregião metropolitana de Belo Horizonte o lugar onde há a 

dinâmica coletiva mais intensa no que se refere à participação desses artefatos no bom 

mundo comum (LATOUR, 2004) (ver Anexo 2: Mapas Território).  
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Tomando como base somente as vasilhas de pedra-sabão, não há quem não 

concorde que “fazer panela de pedra é coisa de mineiro” ou quem não conheça “as famosas 

panelas de pedra de minas gerais” intensamente comercializadas no território nacional e no 

exterior.   

Os dados quantitativos levantados pela pesquisa evocam a ocorrência de uma área 

de maior concentração de artefatos, sítios arqueológicos e, principalmente comunidades de 

artesãos atuais e instituições responsáveis pela salvaguarda e comunicação desses artefatos. 

Talvez, como já colocado anteriormente, isso ocorra pelo fato de os olhares não estarem 

calibrados para a percepção de tais artefatos ou pela ausência de instituições que prezem 

por sua pesquisa e preservação.  

Nossa sugestão é de que há um território, que engloba Minas Gerais e Estados 

adjacentes (São Paulo, Goiás, Rio de Janeiro), que está potencialmente atrelado à longa 

vida dos artefatos de pedra-sabão (HOLTORF, 2002). Em Minas Gerais especificamente, 

tal relação pode ser percebida no caso do abrigo Santana do Riacho. No período Colonial e 

Imperial, como será devidamente destrinchado em item próprio, a produção parece se 

concentrar na mesorregião metropolitana de Belo Horzionte. Lá se encontram os museus e 

instituições que, principalmente a partir da segunda metade do século XX, transformaram 

esses artefatos em semióforos (POMIAN, 1984), representantes da história e identidade 

mineira, ligada ao Barroco e a Aleijadinho. 

Essa conjuntura contemporânea, principalmente no que se refere à presença das 

comunidades e museus, leva à definição, arbitrária, de um Território Patrimonial. Partimos 

do princípio que as instituições ao mesmo tempo em que forjam, frente à sociedade e 

visitantes, uma determinada explicação sobre tais produtos, deixam a desejar na 

manutenção da memória dos atores, artesãos e seu cotidiano no passado. Assim, a 

definição desse território, tem como intuito não só mostrar uma dinâmica histórica, com 

relação às vasilhas de pedra-sabão, como pode servir de base para propostas institucionais 

de extroversão do conhecimento – na medida em que englobe e vincule as instituições 

museológicas com as comunidades de artesãos atuais. 
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CAPÍTULO 3: AS DUAS FLECHAS DO TEMPO: ARQUEOLOGIA 

DO PRESENTE E PASSADO ARQUEOLÓGICO 

 

No Capítulo anterior foi feita uma apresentação dos contextos específicos que serão 

abordados na pesquisa (museus, sítios arqueológicos e comunidades de artesãos) e uma 

relativização e definição de espaço, vista segundo os pressupostos teóricos apresentados. É 

nessa mesma perspectiva que o presente Capítulo pretende abordar a categoria temporal, 

partindo das premissas - já colocadas em Capítulo primeiro - da Ecologia Política 

(LATOUR, 2004), Arqueologia Simétrica (GONZALEZ-RUIBAL, 2007; SHANKS, 2007; 

WEBMOOR, 2007), Arqueologia do Presente (GONZALEZ-RUIBAL, 2009), e do 

conceito de história de vida dos artefatos (HOLTORF, 2002).  

Mais do que fazer grandes discussões teóricas, este Capítulo tem como objetivo 

dissertar sobre a categoria temporal para a construção de uma abordagem arqueológica 

que, partindo das vasilhas de pedra-sabão, busque a relação humano-materialidade em 

meio à dinâmica coletiva na longa história de vida desses artefatos (HOLTORF, 2002). O 

acompanhamento dessas relações nos remete a contextos presentes (Arqueologia do 

Presente) e passados (passado construído através do conhecimento arqueológico). 

Pontuando o acompanhamento dessas relações no presente, segue o tópico “3.1. 

Curta história de vida de uma família de artefatos: as panelas de pedra-sabão de Cachoeira 

do Brumado”. A opção pela denominação “família de artefatos” advém da postura de 

“tratar pessoas e coisas a partir dos mesmos termos” (WEBMOOR, 2007: 300) referindo-

se aqui, à definição de um grupo de artefatos que compartilham e/ou compartilharam 

etapas de suas histórias de vida (HOLTORF, 2OO2; INGOLD, 2008B).  

Ainda em tópico inicial, o recorte aborda a contemporaneidade, envolvendo mais 

profundamente o processo produtivo porém, abordando também outras etapas da história 

de vida (uso e circulação). Na busca da percepção da relação homem-materialidade, em 

seu contexto específico de interação e constituição mútua, (LATOUR, 2004; INGOLD, 

2008B) foi utilizado o método etnoarqueológico (POLITIS, 2004), aqui visto sob a ótica da 

Arqueologia do Presente (GONZALEZ-RUIBAL, 2009).  

Como já visto no “Capítulo 1: Relações com a Materialidade” a Arqueologia do 

Presente (GONZALEZ-RUIBAL, 2009) preza por uma etnografia da materialidade que 

visa à exploração do potencial da pesquisa arqueológica no sentido de uma “ação social” 

(idem), para agir sobre o coletivo (LATOUR, 2004). Define, no entanto, o tempo como um 
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processo contínuo e indica que analogias podem ser utilizadas, mas não são objetivos 

últimos da pesquisa (GONZALEZ-RUIBAL, 2009: 19-21).   

Partindo dessas premissas e da afirmativa de que em tal vertente de estudo 

“presente e passado encontram-se inextricavelmente unidos” (idem: 20) é possível uma 

aproximação com a perspectiva de tempo proposta na Ecologia Política (LATOUR, 2004), 

e da quebra – ou ao menos relativização – de um dos dualismos que regem a vida moderna, 

passado/presente.  

Segundo Latour (2004: 307) “a direção do que é chamada ‘a flecha do tempo’ 

decorre da relação entre a Ciência e a sociedade”, ou seja, decorre da visão moderna do 

mundo comum como dual, e da busca por “progresso”, assegurado pela total segregação 

entre Ciência (responsável por representar os seres da falida natureza, objetiva) e Política 

(poder de representação, social, subjetivo). No âmbito da Ecologia Política, uma passagem 

de Latour (2004: 309) nos parece esclarecedora quanto ao lugar que a categoria temporal 

ocupa em suas teorias: 

 

No passado, nossos ancestrais confundiam os fatos com os valores, a 

essência das coisas com as representações que tinham, a dura realidade 

objetiva com os fantasmas que projetavam sobre ela, as qualidades 

primeiras e segundas. Amanhã, os modernos acreditam, a distinção se 

tornará mais viva, poderemos mais claramente arrancar os fatos 

estabelecidos da própria gama de desejos e fantasias humanas. Para os 

modernos, sem a esperança de uma Ciência enfim extirpada do mundo 

social, não há movimento determinável, nenhum progresso, nenhuma 

flecha do tempo, e, portanto, não há esperança de salvação. 

 

Rompendo com os dualismos cartesianos e enfatizando uma dinâmica coletiva, 

tempo passa a ser uma entidade participante, portanto inextricavelmente ligado ao presente 

na medida em que nossa percepção esta sendo ativada constantemente. E se “os modernos 

vão à frente”, a partir dessas propostas é possível visualizar “duas flechas do tempo” 

(LATOUR, 2004: 307), para a qual é possível recuar e avançar (em maior ou menor 

instância) através do poder de poder de acompanhamento dado ao coletivo
57

 (idem: 369).   

A figura abaixo mostra (Figura 31) de maneira clara, simples e idealizada, 

diferentes recortes temporais possíveis através do poder de acompanhamento, a partir do 

qual, se desenvolve a pesquisa. O primeiro coletivo (A) ilustra o recorte de uma pesquisa 

que remete a um passado arqueológico pré-colonial e não reconhece (e/ou não se propõe) a 

                                                 
57

O poder de acompanhamento, por sua vez, pode levar ao estabelecimento de recortes, em se tratando da 

aplicação da pesquisa. « Recorte » pois há de se considerar sua dinâmica e o caráter arbitrário da 

categorização utilizada na pesquisa. 
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uma ação sobre o bom mundo comum. O segundo (B) um estudo com recorte temporal 

menor, porém que reconhece e preza uma ação social. Já o terceiro (C) ilustra uma 

abordagem conjunta dos dois primeiros. 

 

Figura 31– Esquema mostrando diferentes recortes temporais possíveis através do poder de 

acompanhamento dado ao coletivo (LATOUR, 2004). 

 

Na pesquisa, adotaremos a percepção de tempo enquanto participante das relações 

coletivas, enfatizando que temos como objetivo o acompanhamento dessas relações 

(homem-materialidade) no presente e no passado. Com um recorte voltado para as 

comunidades de artesãos atuais, foram acompanhados processos de vivência no que tange 

a produção, circulação e uso das panelas de pedra-sabão. Nesse tópico, que aborda as 

relações contemporâneas na comunidade de Cachoeira do Brumado (3.1. Curta história de 

vida de uma família de artefatos), há a tentativa de acompanhar aspectos das relações 

coletivas durante as diversas etapas de vida desses artefatos, subdivididos em: “Gestação e 

nascimento: o processo produtivo”, “Adolescência e juventude: circulação” e “Enfim 

maturidade: usos e re-usos”.   

As relações percebidas no presente também serão consideradas na tentativa de 

pontuar - a partir da materialidade arqueológica e dos artefatos- aspectos das relações 

passadas. Com esse objetivo, o item seguinte trata da construção de um passado 

arqueológico (3.2. Para uma abordagem Arqueológica). 

 Pretendemos aqui abordar os aspectos da dinâmica coletiva dos artefatos no 

período Colonial e Imperial mineiro, através do estudo técnico/tecnológico e de marcas de 

uso das coleções, contexto arqueológico e documentação primária. Partindo da 
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materialidade - vasilhas de pedra-sabão- e entendendo as relações enquanto simétricas, 

coletivas e de constituição mútua, há uma opção pela ênfase no processo produtivo. Isto 

porque entendemos que essas relações perpassam e são marcantes no processo produtivo, 

processo esse que tanto pode ser visto como nascimento desses artefatos, portanto etapa 

importante de suas histórias de vida (HOLTORF, 2002), como enquanto no qual há uma 

nítida dinâmica de interação direta e constituição mútua entre homem-materialidade. 

 

3.1. Curta história de vida de uma família de artefatos: as panelas de pedra-sabão de 

Cachoeira do Brumado, Mariana – MG 

Como já dito anteriormente “pedra-sabão” é um termo genérico utilizado na 

denominação de diferentes rochas. A principal é a esteatita que é uma variedade compacta 

de talco composto principalmente de filossilicato de magnésio hidratado, geralmente 

encontrada nos xistos cristalinos (OROSCO, 1938; GUERRA, 1987; INSTITUTO TERRA 

BRASILIS, 1999). Sua formação está ligada à transformação hidrotermal de rochas 

ultrabásicas (GUERRA, 1987). 

Em quase todo o Estado de Minas Gerais predominam formações geológicas do 

período Pré-cambriano e rochas Proferozóicas, encontradas no Planalto centro-sul mineiro 

e na Depressão de Belo Horizonte com intrusão da Serra do Espinhaço, ao norte de Ouro 

Preto, além dos Planaltos e das Serras Diamantina e Escarpas e reversos da Serra do Mar e 

da Mantiqueira (PROGRAMA RADAMBRASIL, 1983).  

No território abordado pela pesquisa encontramos os greenstone belts, formações 

provavelmente compostas de esteatita (ver Anexo 11: Mapa Geológico).  

 
À semelhança dos greenstone belts ocorrentes em outras regiões da Terra, 

as unidades litológicas do Supergrupo Rio das Velhas obedecem a uma 

configuração espacial típica destas sequências vulcanossedimentares, 

expressando-se no terreno, na forma de extensos e contínuos segmentos 

lineares, com dezenas de quilômetros e largura variável, incorporados à 

área cratônica (PROGRAMA RADAMBRASIL, 1983: 67). 

 

A partir do mapa geológico é possível a percepção das áreas de ocorrência dessa 

matéria-prima, bem como a localização das comunidades de artesãos atuais (Ouro Preto, 

Mariana e Congonhas). 
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3.1.1. Gestação e nascimento: o processo produtivo 

A composição química e mineralógica da matéria-prima tem implicações em sua 

performance durante o processo de produção. Suas propriedades físico-químicas vão além 

da textura, coloração, leveza, maciez, entre várias outras e têm relação, em diferentes 

escalas de importância, com sua dinâmica no bom mundo comum (LATOUR, 2004; 

INGOLD, 2010). A simples presença da matéria-prima e materialidade envolvente, a 

paisagem e o território em uma perspectiva mais ampla, têm participação no coletivo, 

destacado pelo grande poder de inserção e difusão no imaginário popular, além de impacto 

visual e sensitivo, perceptível até ao observador despreocupado.  

Em Cachoeira do Brumado, a materialidade ligada às panelas de pedra-sabão está 

presente em todo lugar. As pré-formas e blocos na frente das oficinas de garagem no centro 

do lugarejo e as áreas de extração, vistas até mesmo na beira da estrada, são indicadores de 

sua grande presença e importância no local. Não obstante, todos os moradores sabem 

indicar as pedreiras “mais antigas” e não há quem não conte um caso sobre algum morto 

ou acidentado durante o processo de extração da matéria-prima. Contam eles ainda, 

envoltos talvez em uma atmosfera de sacrifico, tragédia e mistério, que foram inúmeras as 

mortes no passado por soterramento ou desabamento dos blocos. 

Na região, há uma mudança brusca na conformação da paisagem a partir das 

décadas de 1970 e 80 com a chegada das grandes mineradoras. Se até então tínhamos 

majoritariamente as pequenas áreas de extração manual, algumas vezes escondidas nas 

encostas, ou camufladas sutilmente em meio à paisagem local, a partir desse período, e 

cada vez mais, há o predomínio das grandes áreas de extração, pertencentes às empresas de 

mineração. Tal impacto, em uma analogia extrema com a “chegada do europeu”, leva 

também a uma reformulação na dinâmica coletiva, percebida claramente, a partir da vida 

dos artefatos. 

 A própria paisagem, apresentada em sua forma frente a essa nova relação, pode ser 

indicativa de uma constituição mútua e coletiva. Na materialidade das jazidas com maior 

tempo de vida, que participaram de relações passadas (inclusive as apontadas pelos 

moradores como “mais antigas”), temos negativos disformes, desorganizados, tomados por 

uma vegetação imediatamente circundante, em coexistência harmônica com a paisagem. 

Harmônica no sentido de que há uma transição gradual, quase subliminar, das marcas 

deixadas na materialidade para o entorno paisagístico (ver Anexo 12: Áreas de Extração).  

Chamando a atenção para o caráter relacional, e não dual, nas áreas atualmente 

utilizadas pelas mineradoras temos traços e formas com uma tendência reta, dando uma 
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ideia de ruptura brusca no espaço, deixando clara a área modificada pelo homem, em 

contraponto com o entorno paisagístico. Neste caso, os vestígios materiais, negativos de 

tais atividades, aparecem com formas retas quase perfeitas, em amplas áreas, se 

relacionando com a ideia de domínio sobre o meio ambiente, de “tecnologia de ponta”, 

associada às vezes de maneira intencional e discursiva, à falsa sensação de 

“desenvolvimento”.  

As linhas abruptas desenhadas na paisagem em decorrência do processo de extração 

em alta tecnologia, se contrapõem às linhas longas e fluidas presentes nas áreas de extração 

manual. Estas últimas, por sua vez, são compostas por linhas e traços que parecem 

percorrer toda a paisagem, sem serem interrompidas em seu fluir. Aqui, o espaço não se 

subdivide tão bruscamente quanto no caso anterior (OSTROWER, 2003: 15) (ver Anexo 

12: Áreas de extração).    

As “opções tecnológicas”, que envolvem também as “soluções tecnológicas”, 

adotadas pelos artesãos durante o processo de manufatura, nos indicam uma relação física 

homem-materialidade e potencialmente um contexto de significados específicos que 

envolvem aprendizado, domínio de técnica, gesto, capacidade de abstração, raciocínio, 

indo ao domínio cotidiano, de repetição, e ainda de erro e acerto, de relações também 

humanas e sensórias. Está presente na tradição oral dos artesãos, por exemplo, que a pedra 

de Cachoeira do Brumado (Mariana) é propícia à manufatura de panelas, enquanto as de 

Santa Rita de Ouro Preto (Ouro Preto) têm características de performance mais favoráveis 

ao trabalho de esculturas e artigos decorativos.  

Também é discurso unânime entre os artesãos de Cachoeira do Brumado que a 

presença e concentração de algumas “impurezas” na matéria-prima influenciam na escolha 

dos “blocos” que pretendem trabalhar. Optam eles por determinadas áreas das pedreiras e 

blocos em que a rocha se apresente mais “pura”. A referência feita, nesse caso, é à “Pirita” 

(FeS
2
), um mineral opaco de brilho metálico e dureza variando de 6 a 6,5 na escala MOHS 

(LENIZ & CAMPOS, 1979: 48) que pode ser encontrada na esteatita em diferentes 

percentuais e concentrações.  

Por ser de dureza bem maior que a da esteatita (0 a 2 na escala MOHS), tanto o 

atrito da ferramenta do artesão durante o processo de torneamento, como o contato com o 

fogo, fazem com que esses aglomerados minerais se decomponham e desprendam do 

restante do bloco/artefato causando pequenos buracos que podem chegar a grandes fraturas 

e até “estourar” durante o processo de torneamento. Alguns artesãos, de idade mais 

avançada, que têm contato com o trabalho artesanal desde a infância, contam que quando 
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crianças colecionavam “pedras de pirita” que eram retiradas dos blocos durante o desbaste 

ou torneamento, já na oficina
58

.    

No que concerne ao acesso à matéria-prima, foram identificados três diferentes 

caminhos pelos quais os artesãos atuais têm acesso aos blocos ou pré-formas a serem 

trabalhados. Nesse caso, se relaciona diretamente com o restante do coletivo influenciando 

na performance e produtividade e com o aumento e/ou diminuição do universo de opções 

tecnológicas dos artesãos durante o processo de manufatura. É, portanto perceptível uma 

relação dinâmica de constituição mútua entre humano e materialidade, ou uma arena 

política (LATOUR, 2004; NEUMANN, 2008) onde, enquanto o constitui artefato, o 

humano se constitui artesão, não só experimentando novas relações, como dividindo parte 

de sua história e experiência de vida com o artefato (INGOLD, 2008B).  

Das três diferentes maneiras através da qual se da o processo de aquisição da 

matéria-prima, a primeira aqui descrita é o acesso através da compra do refugo ou “estéril” 

das mineradoras, que chega às mãos do artesão, através dos caminhões da empresa, um 

bloco bruto.  

Nesse caso, não há seleção prévia da matéria-prima pelo artesão ou a elaboração de 

uma pré-forma, na qual já se poderia ter projetado o artefato desejado. O artesão tem, 

assim, sua gama de possibilidade e opções restringida pela maneira pela qual se dá o 

acesso à matéria-prima. Ele chega não só a descartar blocos que tenham muita quantidade 

e concentração de pirita - principalmente quando esta se organiza através de veios - como 

tem o trabalho de elaborar a pré-forma dentro de sua própria oficina, gerando um maior 

refugo no seu interior. 

Nos segundo e terceiro casos, o acesso à matéria-prima se faz de maneira direta, ou 

seja, os próprios artesãos vão às pedreiras e extraem os blocos diretamente da rocha mãe, 

seguindo seus parâmetros e opções (metragem, coloração, concentração de impurezas, 

entre outros) sendo o que as diferencia, a ação coletiva ou individual.  

Em ambos os casos os artesãos pagam aos proprietários das pedreiras uma 

determinada taxa e têm acesso à matéria-prima havendo situações onde o pagamento é 

feito com o próprio produto. Aqui, a pré-forma é elaborada aos pés da pedreira e então 

transportada e quando feita de forma coletiva, dividida entre os participantes.  

Nesse caso as pré-formas chegam às mãos dos artesãos faltando apenas os retoques 

finais para encaixe no torno. O volume aproximado dos blocos é estipulado pelo artesão 

                                                 
58

O artesão Geraldo José Teixeira, o “Gege”, de 54 anos mostrou duas caixas de fósforo onde ele guarda as 

“pedras de pirita” todas em formato cúbico irregular. 
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que será responsável pela confecção do artefato na sua oficina. Este, por sua vez, faz o 

pedido ao artesão responsável pela coleta e preparo dos blocos.  

É comum ouvir entre os artesãos de Cachoeira do Brumado comentários referindo-

se aos blocos e pré-formas - ambos por eles chamados de pedra - tomando por base de 

codificação da comunicação a “litragem” desejada para a vasilha: um pedido de “uma 

pedra para fazer uma panela de 15 litros”, por exemplo. É comum também a troca de 

matéria-prima entre os artesãos, como no caso onde um recebe uma encomenda e não tem 

pedra passível de ser trabalhada e transformada na panela com volume encomendado pelo 

comprador. Em alguns casos este artesão vai a outro e, ou “pega emprestado” ou troca os 

blocos para dar andamento do trabalho. 

É possível, então, apontar três diferentes facetas da dinâmica de acesso à matéria-

prima. O primeiro seria através da compra dos blocos, refugo das mineradoras. O segundo, 

através do acesso direto às pedreiras, coleta direta na rocha mãe por um grupo de artesãos, 

que se encarregam de distribuir os blocos e pré-formas. E o terceiro, no qual o próprio 

artesão vai à pedreira e coleta a matéria-prima segundo seus próprios parâmetros. Destes, 

nos ateremos com maior ênfase no terceiro por sugerir uma relação mais próxima e 

duradoura. 

O “Manual de Conservação de Cantarias” publicado pelo IPHAN (ALMEIDA, 

2005), que engloba principalmente o Nordeste, considera método manual, quando a rocha 

é extraída da mina através de perfurações feitas na pedra com martelo e cunha, que servem 

para lascar a rocha nos tamanhos desejados. Em Cachoeira do Brumado o processo de 

extração manual observado é diferente, é utilizada uma alavanca (chamada por eles “ferro 

de torno”) com a qual o artesão vai lascando o paredão até a retirada do bloco desejado 

(ver Anexo 13: Desenhos gestos – Imagem 1). A possibilidade de desabamento durante o 

processo de extração dos blocos das pedreiras é enorme, havendo inúmeras informações 

sobre mortes durante esse processo onde, ao retirar blocos do sopé das jazidas, as partes 

superiores como teto ou parede desabam sobre os artesãos
59

. 

O preparo da pré-forma a partir do bloco, que vai até a sua fixação no torno, pode 

ser subdividido em três etapas básicas: corte (1) com utilização de uma serra ou serrote 

duplo, posterior desbaste (2), ou “desgaiar” como dizem os artesãos de Cachoeira do 

Brumado e, por fim seguem os retoques de encaixe (3) para a fixação da peça no torno. 

                                                 
59

Uma das pedreiras mais citadas quanto aos acidentes foi a dos Teixeira (ver Anexo 12: Áreas de extração). 
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Como dito anteriormente, a primeira e segunda etapas desse processo podem ser 

desenvolvidas tanto nas próprias pedreiras como nas oficinas. 

Sobre os gestos, o corte consiste em uma série de movimentos que o artesão 

executa de pé ou sentado esticando e contraindo, lapidando ou cortando o bloco, até que 

este tenha um volume adequado ao pretendido. Na comunidade visitada o corte é feito com 

a alavanca, envolvendo a mesma performance gestual da extração de matéria-prima e do 

desbaste, porém (ver Anexo 13 – Imagens 1 e 2) quando se trata da confecção de objetos 

maiores (arquitetônicos por exemplo), é apontada pelos manuais de cantaria a utilização de 

uma serra ou serrote, como proposto para o Nordeste por Almeida (2005) e para as 

comunidades de Santa Rita de Ouro Preto e Cachoeira do Brumado – MG (CASTILHOS, 

et ali: 2006).  

No desbaste o artesão também utiliza alavanca, “finco” ou “ferro de torno” como 

dito por eles, para a lapidação do bloco, gerando a pré-forma que irá ao torno. Diferencia-

se da primeira, pois, consiste na retirada do preenchimento dando uma determinada forma, 

mais próxima da pretendida. O “ferro de torno” é, sem sombra de dúvida, a ferramenta 

mais utilizada durante todo o processo de produção, auxiliando desde a extração da 

matéria-prima ate a retirada da torre, inclusive no acabamento final, como veremos 

adiante.  

É possível perceber a presença constante da ferramenta em mãos, inclusive 

substituindo outras quando necessário, nas sequências gestuais e nas soluções adotadas 

durante o contato direto com a matéria-prima. Por isso, o artesão conta com um pequeno 

arsenal de “ferros de torno” que têm entre um e um metro e meio de comprimento, com 

diferentes tipos de ponta em ambas as extremidades. Em alguns casos é colocado um 

pedaço de vídea nas pontas da ferramenta para o menor desgaste quando em atrito com a 

rocha.  

Foi possível identificar quatro conjuntos diferentes de pontas de ferro que têm a 

função de cortar, “limpar” (ou “tirar a picagem” ou “arrimar”, como dito por alguns 

artesãos: que consiste em deixar a superfície da vasilha menos irregular, porém ainda com 

necessidade de acabamento minucioso - polimento) e “aprontar” (detalhes de acabamento 

para fixação do arame para a alça).  

Em uma categorização forjada, percebemos a presença de quatro conjuntos com 

características semelhantes. O conjunto um, apresenta ponta em forma trapezoidal com 

uma superfície cortante ampla, permitindo contato com uma superfície maior da matéria-

prima durante seu uso. O conjunto dois apresenta ponta em forma de “L” com uma 
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pequena ponta cortante, uma espécie de finco. O três apresenta a ponta também em forma 

de “L” porém com a superfície cortante maior que os representantes do conjunto dois. Por 

fim, o conjunto quatro tem uma ponta piramidal conformando um finco. 

 

Conjuntos de “ferro de torno” com diferentes pontas. 

    

(1) Cortar e limpadeira (2) Cortar e limpadeira (3) Cortar e limpadeira  (4) Cortar e aprontar 

Figura 32 – Conjunto de “Ferros de torno”, ferramenta mais utilizada pelos artesãos. Apresentam diferentes 

tipos de pontas. 

 

Nas etapas de corte e desbaste foi perceptível a utilização dos grupos um e quatro, 

e, mais esporadicamente o três. No desbaste, o artesão segura a ferramenta com as duas 

mãos e, sentado ao chão, com o bloco entre as pernas ele estica e dobra os cotovelos, 

movimentando também ombros e braços gerando uma sequência de gestos que lapida o 

bloco, deixando irregularidades na superfície (ver Figura 33 e Anexo 13 - Imagens 2 e 3). 

Foi possível perceber que atualmente em Cachoeira do Brumado trabalha-se primeiro a 

face externa e, posteriormente a face interna. Sobre toda a superfície externa da base, o 

artesão aplica, com a mesma ferramenta e gestos, incisões mais profundas, contínuas e 

transversais para a fixação ao torno como veremos adiante.  

Após trabalhar a face externa o artesão remove, com os mesmos gestos e 

ferramenta, quase todo o preenchimento interno deixando apenas um cilindro central, dito 

“poste” ou “torre” que servirá para a fixação no torno (ver Figura 34). A espessura ou 

medida de raio da torre varia de acordo com o tamanho, curvatura do pote, e com a 

habilidade do artesão. Torres com espessuras menores são mais fáceis de serem quebradas 

e retiradas gerando um negativo de torre menor, o que facilita o acabamento final da face 

interna. 
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Figura 33– Artesão desbastando o bloco para a 

obtenção da pré-forma. 

 

Figura 34– Pré-forma já elaborada. Em vermelho o 

cilindro central deixado para será confeccionado o 

umbigo, chamado ”torre” pelos artesãos. 

 

Posteriormente, segue-se outro retoque de encaixe para a fixação no torno que é a 

abertura de um orifício, chamado por eles de “umbigo”, com uma “pua” ou pequenas 

alavancas, no topo da torre, onde será inserida uma “rolha” ou “pino” para fixação ao 

torno. 

As puas são feitas com material encontrado em abundância na região como couro, 

madeira e a própria pedra-sabão, havendo apenas uma pequena ponta de ferro. Tais 

artefatos nos remetem aos arcos de pua, e a utilização de pedra-sabão em sua composição 

aponta relações mais próximas, a partir da materialidade.   

A pua é composta basicamente por dois eixos centrais perpendiculares, vertical (x) 

e horizontal (y), que são presos por uma correia de couro (ver Figuras 35 e 36 e Anexo 14: 

Preparo da pré-forma e fixação no torno). Na ponta do eixo vertical está a ponta de ferro e, 

em alguns casos, logo acima dela é amarrado um disco de pedra-sabão cujo peso auxilia na 

força ao movimentar a ferramenta.  A única força despendida pelo artesão é uma força 

horizontal aplicada pra baixo (f1). Ela faz com que as correias movimentem o eixo vertical 

(x) fazendo com que o mesmo gire em um sentido até o desenrolar total da correia. Por 

inércia o pistão (eixo vertical - x) tende a continuar girando, enrolando novamente a 

correia fazendo com que o eixo horizontal suba novamente e o sistema volte à situação 

inicial. 

 O artesão posiciona as mãos, uma em cada lado, no eixo horizontal e entrega força 

ao sistema com o movimento dos braços, empurrando e soltando o eixo horizontal da 

ferramenta (f1’ e f1’’). Durante o movimento a ponta de metal entra em atrito com a 

superfície da pedra gerando o pequeno orifício (“umbigo”) onde a “rolha” será encaixada 

(ver Figuras 35 a 38). 



90 

 

 

Figura 35– Puá confeccionado com corda de náilon 

madeira e metal. 

 

Figura 36– Puá confeccionada com couro, madeira, 

pedra-sabão e uma pequena ponta de metal. 

 

Figura 37– Pré-forma já elaborada. Em vermelho 

detalhe do orifício causado pela ação da puá que é 

chamado “umbigo” pelos artesãos. 

 

Figura 38– Bucha de madeira que será inserida no 

umbigo para a posterior fixação da pré-forma ao 

torno. 

 

Um estudo feito na mesma comunidade de Cachoeira do Brumado em 1927 (VON 

BURGUER, 1927), nos remete a vivências distintas no que toca à relação estabelecida 

durante o processo produtivo. Esta relação, direta e de constituição múltipla, entre 

humano-materialidade sugere sua dinâmica temporal, na medida em que, nesse caso, o 

local abordado é o mesmo.  

Essa fonte primária indica que, em Cachoeira do Brumado no início do século XX a 

pedra crua era trabalhada com talhadeira e deixava-se “o botão para a correia no fundo e os 

buracos (umbigos) em cima e em baixo para receber as rolhas de madeira (buchas)” (VON 

BURGUER, 1927: 530). Nesse caso, os gestos para o preparo da pré-forma envolviam a 

aplicação de golpes na parte externa, deixando o bloco totalmente preenchido. Os retoques 

para a fixação no torno são confeccionados na face externa da base e no lado oposto, a qual 

futuramente será a boca. Na face externa da base, o artesão confecciona uma pequena torre 

(botão) onde será também feito um orifício (umbigo) para a inserção da “bucha” e fixação 

ao torno. Ainda com a parte interna preenchida, a pré-forma vai ao torno e, com a força 
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hidráulica que movimenta o torno, retira-se o preenchimento interno (ver Anexo 14: 

Preparo da pré-forma). 

Atualmente, a produção é predominantemente em torno elétrico sendo que, na 

comunidade de Cachoeira do Brumado, ao que parece restam apenas dois tornos movidos 

com tração hidráulica, dos quais apenas um permanece funcionando, sendo utilizado por 

um único artesão na permanência de uma tradição histórica na confecção de panelas.  

Ainda no início do século XX, os tornos hidráulicos foram descritos por Von 

Burguer em pesquisa do ministério da agricultura, na qual consta também um croqui 

explicativo (ver Figura 39). Segundo ele, estes se encontram no interior de modestas 

cabanas, cobertas de palha e aberta em três lados. 

 
A roda d’água (E) possui um eixo bastante comprido (F), sobre o qual 

está fixada uma polia de madeira (G). (...) Os dois pontos de ferro (aliás 

as únicas partes feitas de ferro no torno inteiro) são fixados sobre dois 

suportes verticais bem grossos C1 e C2, um fixo numa viga horizontal 

pesada de madeira B e outro escorregando dentro de uma fenda da mesma 

viga, de modo que a distâncias dos pontos possa ser adaptada 

convenientemente conforme o tamanho do bloco. A viga escorrega sobre 

dois paus horizontais A C A, para dar à correia a própria tensão, e fixa-se 

na posição desejada por meio de uma haste inclinada D, que fica 

enterrada numa extremidade e encostada noutra contra o suporte vertical 

fixo na viga. Assim o aparelho permite todos os movimentos necessários 

para o ajustamento da obra (VON BURGUER, 1927:527). 

 

 

Figura 39 – Croqui explicativo de funcionamento do torno hidráulico feito no início do século XIX. (A) 

vigas horizontais onde o eixo central se movimenta para dar tensão à polia; (B) viga horizontal de madeira – 

eixo central; (C1 e C2) suportes verticais; (D) haste inclinada para fixação; (E) roda d’água; (F) eixo; (G) 

polia de madeira; (H) correia de couro. 
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As características construtivas vernaculares são observadas em Cachoeira do 

Brumado na atualidade apenas em duas oficinas, que ainda mantêm os tornos hidráulicos. 

Há uma única diferença entre estas e as descritas no início do século XX. Antes três de 

seus lados permaneciam abertos, hoje esses são fechados com cercas de bambu. O 

cercamento total da oficina pode estar ligado à mudança no local de estabelecimento delas. 

Nos casos onde a oficina permanece no quintal das casas, ou onde há uma maior segurança 

- como em casos de oficinas que envolvem trabalho assalariado ou ocupam áreas mais 

extensas - prevalece a abertura da maior quantidade de lados, mantendo a circulação do ar 

e a poeira fica menos incômoda já que é prejudicial à saúde do(s) artesão(s) (BEZERRA, 

2002). Nas oficinas atuais, mais afastadas das moradias dos artesãos, como é o caso dos 

tornos à água ainda em atividade, há a tendência de serem fechadas em todos os lados (ver 

Figuras 40 a 42). 

As oficinas que contam com tornos hidráulicos, têm suas estruturas edificadas 

compostas por arrimo para auxiliar na sustentação do desnível abrupto que há entre a parte 

baixa do terreno e a parte mais alta. A partir do patamar superior chega o fio d’água que, 

ao cair, gera a força que movimenta a roda d’água. Já no patamar inferior situam-se as 

estruturas correspondentes ao torno hidráulico. Na confecção do arrimo foram utilizadas 

grandes quantidades de vasilhas inacabadas e refugos da produção, como uma espécie de 

embrechamento
60

, acoplados ao barranco para dar sustentação (ver Figura 43). 

 

                                                 
60

« Embrechar : incrustrar pequenas lascas de pedra nas juntas de argamassa de um aparelho irregular a fim 

de se obter o posicionamento desejado das pedras maiores » (CHING, 2003 : 17). 
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Figura 40– Oficina do Dittmar Borges, de 26 anos. 

Seus avós já trabalhavam com pedra-sabão e hoje ele 

faz artesanato e panela com torno elétrico e policorte. 

Situada no quintal de sua moradia que encontra-se 

em patamar superior à direita da foto. 

 

Figura 41– Oficina do Preto que conta com uma 

rotina de trabalho já nos moldes industriais com 

utilização de torno elétrico e policorte.Situa-se em 

frente à sua moradia. 

 

Figura 42– Oficina do Gege. Detalhe ao fundo de 

barranco que caracteriza o desnível da queda d’água. 

À direita, lona para proteger contra a água que 

respinga quando a roda d’água que move o torno está 

em atividade. 

 

Figura 43– Oficina do Gege. Detalhe para as pré-

formas ou refugos da produção utilizados com 

embrechamento ou suporte para manter o arrimo do 

barranco. 

 

Preparado o bloco e feitos os retoques, segue a etapa na qual a pré-forma é fixada 

ao torno hidráulico. Nessa etapa, percebemos novamente duas variantes nas sequências 

produtivas, de gestos e opções tecnológicas adotadas pelos artesãos em relação a distintos 

períodos. Na atualidade, o artesão fixa a pré-forma ao torno, primeiramente encaixando o 

fundo da pré-forma a uma polia de metal através da força de atrito entre as duas superfícies 

rugosas (ver Figura 44). Tal força é exercida através do encaixe de uma pequena estaca de 

metal à rolha, acoplada pelo artesão no umbigo feito no topo da torre (ver Figuras 45 a 47). 

Fixada a pré-forma ao torno, o artesão utiliza-se de uma marreta de madeira com a qual ele 

aplica golpes para regular o suporte vertical móvel do torno, de acordo com o tamanho da 
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peça e força necessária para a fixação através do atrito (ver Figura 46 e Anexo 14: Preparo 

da pré-forma e fixação no torno). 

 

 

Figura 44– Fundo da pré-forma e polia de metal, 

fixos devido à força de atrito entre as duas superfícies 

rugosas. 

 

Figura 45– Pré-forma presa ao torno através do 

atrito. Detalhe do finco de ferro preso à bucha que foi 

acoplada ao umbigo confeccionado pelo artesão na 

superfície da torre. 

 

Figura 46– Marreta de madeira utilizada para 

movimentar o eixo vertical móvel do torno de acordo 

com tamanho pretendido da vasilha. 

 

Figura 47– Pré-forma fixa ao torno hidráulico. Em 

destaque o eixo vertical móvel no qual o artesão 

aplica golpes com a marreta para a fixação da pré-

forma. 

Enquanto na atualidade o fundo da pré-forma se prende à polia por pressão e a 

correia entrega força à polia que gira, em períodos passados - segundo documentação 

primária do início do século XX - a correia era presa à própria pré-forma, no botão 

confeccionado em sua base (ver Anexo 14: Preparo da pré-forma e fixação no torno). 

Nesse caso, em ambas as extremidades (futura base e boca) a fixação se fazia através da 

pressão gerada pelo encaixe da “bucha” ou “rolha” nas pontas de ferro.  

A diferença básica é que no passado a pré-forma gira em seu eixo central através da 

ação direta da correia, e não por intermédio da polia como na atualidade, o que, por sua 



95 

 

vez, gera uma modificação brusca na maneira pela qual os artesãos preparam a pré-forma e 

dão forma ao produto final no torno, como veremos adiante. 

 Feito isso, a etapa de torneamento se inicia com a abertura de uma pequena 

barragem (ver Figura 48), situada em patamar superior ao da roda d’água que movimenta o 

eixo central do torno. Aberta a barragem e com a roda d’água em movimento, o artesão 

encaixa a correia de couro em uma polia de madeira, que tem um eixo que a liga a outra 

polia. A segunda polia está presa, por pressão, ao fundo da pré-forma ou, como é o caso da 

produção tida como mais antiga, ao pino confeccionado na própria pré-forma (ver Anexo 

14: Preparo da pré-forma e fixação no torno). A partir de então a peça começa a se 

movimentar no torno, girando sobre o seu eixo central horizontal.  

É extremamente importante que a pré-forma esteja presa no ponto central, caso 

contrário a vasilha certamente terá uma diferença na espessura de seu corpo, podendo 

chegar a se desprender do torno durante o processo de produção e até mesmo ser cortada 

pelo artesão. No intuito de obter tal medida aproximada o artesão, quando não seguro o 

suficiente para fazê-lo somente a olho nu, utiliza um compasso (ver Figura 49). 

 

 

Figura 48– Barragem do torno hidráulico. 

 

Figura 49– Artesão fazendo uso do compasso. 

 

O processo de torneamento, em ambos os casos, se inicia com o trabalho da face 

externa. Para tal, o artesão se posiciona de frente para a única lateral livre do torno, em 

oposição à que contém outras estruturas da engenhoca - como a correia que liga a polia ao 

eixo e à roda d’água (ver Anexo 13: Desenhos gestos - Imagem 4). Com o auxilio do 

arsenal de “ferros de torno” o artesão começa o torneamento. A ferramenta é apoiada sobre 

a estrutura do próprio torno através do seguinte movimento: com a mão esquerda, bem 

próxima à ponta do ferro e da pré-forma em movimento, ele firma o ferro entre os dedos 

indicador e médio, fazendo força para baixo, dando estabilidade ao movimento. É com a 
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mão direita segurando na parte oposta do ferro de torno, que o artesão movimenta o 

instrumento e dá forma à sua peça (ver Anexo 13: Desenhos gestos - Imagem 5).  

Podem ser utilizados dois tipos diferentes de ferro no intuito de “limpar”, que 

consiste na regularização da superfície durante o torneamento, superfície essa antes rugosa 

devido ao desbaste inicial. Para os retoques na face externa, sejam eles decorativos ou para 

a fixação das peças que compõem as alças, também são utilizados os “ferros de torno”.  

Atualmente tais retoques são de encaixe das alças e apresentam duas técnicas 

diferentes. O método concebido como mais antigo pelos artesãos é a utilização de um 

arame que será acoplado entorno do bojo contendo dois tocos de madeira em lados 

opostos, funcionando como alças. O ferro utilizado é o chamado por eles “de cortar” o qual 

contém apenas uma ponta piramidal que, no contato da superfície externa com o torno 

ainda em movimento e, mantendo firmes os braços, resulta em uma incisão contínua que 

percorre todo o bojo na qual será acoplado o arame.   

A segunda técnica empregada envolve uma faixa em cobre que tem de dois a três 

centímetros de largura em média, na qual estão presas em extremidades opostas duas alças 

também em cobre. Nesse caso o artesão utiliza o “ferro de limpar” que contém uma ponta 

trapezoidal que, através da aplicação do mesmo gesto como no caso anterior, gera uma 

superfície em baixo relevo onde a alça será acoplada. Em ambos os casos os gestos 

despendidos são os mesmos (ver Anexo 13: Desenhos gestos - Imagem 5), variando apenas 

o tipo de ferro utilizado. 

 Finalizado o torneamento da face externa, o artesão muda de posição, agora se 

coloca em frente ao torno, ou seja, de frente ao que se pretende como boca da vasilha. 

Ainda com o auxílio do arsenal de “ferros de torno” e, com a mesma disposição das mãos, 

ele inicia o torneamento da face interna (ver Anexo 13: Desenhos gestos - Imagem 6).  

Em Cachoeira do Brumado atualmente, com a parte interna da vasilha previamente 

trabalhada, o artesão segue afinando as paredes e a torre. Os gestos que darão a forma 

pretendida ao artefato, tornam-se mais complexos na medida em que sua parte interna vai 

sendo trabalhada. Quanto menor a boca e maior o volume pretendido, mais difícil se torna 

atingir o ângulo necessário para o arredondamento da vasilha.  

A presença da torre torna-se um diferencial, visto que ela ocupa boa parte do 

interior da vasilha. Isso diminui a possibilidade de ângulos de ação com os quais o artesão 

pode atingir a superfície interna da vasilha que está em processo de torneamento (ver 

Anexo 15: Ângulos de torneamento).  
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No torneamento da face interna, quando a pré-forma é acoplada ao torno, ainda sem 

ter sido retirado seu preenchimento interno, a necessidade de energia e atenção é ainda 

maior, visto que a torre será não apenas afinada como totalmente trabalhada. Caso não haja 

um controle dos gestos e força aplicada, o bloco pode se desprender do torno, fraturar-se 

(ponto de inflexão da base para o bojo inferior), ou ter irregularidades métricas na 

espessura de seu bojo. 

 Em ambos os casos, o volume pretendido da vasilha é de suma importância pois 

influenciará no peso do bloco trabalhado e, por consequência, na espessura da torre, para 

que essa não quebre e/ou o artefato se desprenda do torno. Torna-se muito mais complexo 

assim, confeccionar uma vasilha fechada, ou seja, com o diâmetro da boca sendo o menor 

dos diâmetros dos potes, de contorno composto e/ou de grandes dimensões. No último 

caso, seria necessária uma torre com diâmetro maior, para que ela sustente o peso da pré-

forma presa ao torno. Uma torre com o diâmetro maior no interior da peça, durante o 

processo de torneamento, dificulta o contato do ferro com a superfície interna, e diminui 

bruscamente a área à qual se pode trabalhar a face interna do pote (< diâmetro de boca + > 

diâmetro da torre) (ver Anexo 15: Ângulos de torneamento). Com isso, o artesão necessita 

trabalhar com uma variedade maior de ângulos em relação ao eixo horizontal, levantando 

ou abaixando a mão que segura a parte posterior do ferro durante o torneamento. 

O mesmo ocorre quando as vasilhas idealizadas têm um ponto de inflexão abrupto 

no bojo (carena). Caso o artesão por algum motivo não se utilize desses gestos, teremos 

uma peça com paredes mais grossas e irregulares, principalmente nesses pontos de inflexão 

mais abruptos, como o da base para o bojo inferior, deste para o superior ou desde ultimo 

para a borda, dependendo da morfologia do artefato. A cadeia de gestos despendida aqui é 

de suma importância, pois, torna-se possível perceber, através dela, a habilidade do artesão 

no trato com a matéria-prima.  

É também durante o processo de torneamento que há possibilidade de quebra ou 

“estouro” da vasilha caso haja grande concentração de pirita. Para tanto, é necessário um 

trabalho mais cauteloso por parte dos artesãos, adotando soluções como: paredes mais 

grossas ou limpar constantemente o interior das vasilhas (empoeiradas com o talco que se 

desprende da rocha) para visualização dos locais onde se deve trabalhar com menos força. 

Se os aglomerados estiverem organizados de maneira dispersa, os resultados serão buracos 

e irregularidades nos artefatos e caso estejam dispostos em veios teremos, ou os negativos 

dos veios ou a peça estourará.  
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 A etapa subsequente é a retirada da torre, na qual o artesão conta com o auxílio do 

“ferro de cortar” que contém uma ponta que forma um ângulo aproximado de 90
o
 (tipos 2 e 

3), com a qual ele consegue alcançar o “pé da torre”, ou seja, a parte mais próxima à base. 

Após o desgaste dessa região através do atrito com a ferramenta durante o torneamento, o 

artesão retira a correia - desligando o torno - e retira a peça do mesmo. Somente com a 

peça no chão ele utiliza-se de qualquer uma das ferramentas (ferro de torno, um pedaço de 

bloco ou mesmo da própria mão) para aplicar golpes, quebrar torre e retirá-la. 

 Aqui também a habilidade do artesão é posta em cheque, pois, ao aplicar uma força 

maior do que a necessária no desgaste do pé da torre poderá cortá-la por completo. Isso 

faria com que a vasilha se desprendesse do torno ainda em movimento e fosse 

arremessada, podendo inclusive atingir o artesão. Havendo um veio de pirita que passe 

pelo fundo da vasilha, o artesão terá maior dificuldade em desgastar o pé para a retirada da 

torre, podendo levar à quebra do fundo devido à decomposição da pirita. Nesse caso o 

artesão retira o vasilhame do torno ainda com a torre intacta e a lapida com o ferro até sua 

quase total desintegração. 

Como resultado, teremos um artefato com o fundo ainda bastante rugoso e irregular 

em ambas as faces. Na superfície interna tal irregularidade se dá em função da retirada da 

torre e na face externa devido à superfície deixada para a fixação por atrito no torno e/ou 

resquícios do pino. Com o auxilio do ferro de ponta trapezoidal e com o pote no chão, o 

artesão raspa a face interna amenizando as irregularidades. Na face externa ele executa 

movimentos de lapidação, com o pote posto de lado e apoiado no chão (ver Anexo 13: 

Desenhos gestos - Imagem 7). Von Burguer (1927: 531) cita que “serra e lima ou 

raspadeira empregam-se para alisar a superfície do fundo”.  

Os artefatos são finalizados com polimento, para o qual se utiliza lixa em ambiente 

seco ou molhado (CASTILHO et ali, 2006). Pelo que foi percebido na comunidade de 

Cachoeira do Brumado, e pelo que consta na bibliografia, tanto o acabamento final quanto 

a fixação das alças podem ser feitos por outros membros do núcleo familiar ou da 

comunidade. Nas oficinas é comum que pré-adolescentes e adolescentes sejam 

responsáveis por essa etapa do trabalho à qual é certamente vista como secundária frente à 

confecção das panelas. Há casos ainda em que as vasilhas são levadas para suas residências 

pelos artesãos, onde essas etapas finais do trabalho são realizadas por seus filhos e/ou 

esposa. 
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3.1.2. Adolescência e juventude: circulação 

Atualmente os artefatos de pedra-sabão são confeccionados principalmente para 

venda, mas há também circulação e uso dentro da própria comunidade e nos núcleos 

familiares dos artesãos. As peças de Cachoeira do Brumado são majoritariamente vendidas 

na “feirinha de pedra-sabão”. Esta é organizada todos os domingos em espaço cedido pela 

prefeitura de Ouro Preto em frente à Igreja São Francisco
61

 (ver Figuras 50 e 51). Em 

outros casos, os artesãos produzem sob encomenda para compradores fixos que, ou vêm 

buscar as peças, ou elas são levadas ou enviadas até eles pelos artesãos ou donos de 

oficinas. Está última é mais comum no caso de oficinas maiores que contam com uma 

infraestrutura mais elaborada e clientes com maior poder aquisitivo, inclusive fora de 

Minas Gerais e no exterior
62

. 

 

 

Figura 50– Vista geral da “feirinha de pedra-sabão” 

– Ouro Preto, MG. 

 

Figura 51– Detalhe de uma das barracas onde são 

vendidos artesanatos em pedra-sabão. 

 

Se na atualidade a produção é constante e em larga escala, e a circulação desses 

artefatos tem alcance nacional e internacional, na primeira metade do século XX as 

informações levantadas indicam uma dinâmica diferente.  

Tendo em vista as características rudimentares dos tornos do início do século XX 

construídos com a utilização principalmente de matéria-prima local (basicamente madeira 

                                                 
61

Constam informações conseguidas no Arquivo da Prefeitura de Ouro Preto, que a feirinha de « pedra-

sabão » é um desmembramento da «feirinha hippie«, criada em mesmo local na década de 1960. A 

denominação foi dada posteriormente, a partir da maior participação dessa categoria de artefatos. No entanto, 

tal feira também conta com outros artigos (couro, madeira, metal, entre outros). 
62

As panelas de pedra-sabão mineiras são encontradas, atualmente em vários Estados brasileiros. Por mim, 

foram constatadas sua presença em restaurantes no Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Goiás, Paraná, 

Santa Catarina, Pará e Sergipe. As vendas para o exterior são feitas principalmente através de sites 

disponíveis na internet, como é o caso do site http://www.artesanatopedrasabao.com.br (última consulta 

03/10/2011).  

http://www.artesanatopedrasabao.com.br/
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e couro) e a ocorrência das áreas de lavras, a escolha de um local para a fixação e trabalho 

seria temporária, provavelmente próxima às fontes de matéria-prima, facilitando o 

transporte (VON BURGUER, 1927).  

Estas características de fixação do torno (necessidade de água corrente e 

proximidade da fonte de matéria-prima) e o grande gasto de energia na produção das 

vasilhas, somados ao baixo valor de mercado desses artefatos evocam o caráter sazonal e 

provisório da produção no início do século XX, conforme descrito por Von Burguer (1927: 

520 a 522). 
 

Ele (o artesão) interrompe seu trabalho industrial nos tempos da colheita 

e em qualquer outro tempo, quando há um serviço mais urgente ou mais 

rendoso. Acabado o veio de onde se extrai a matéria-prima ou encontrado 

qualquer dificuldade, por exemplo uma pedra mais dura ou menos 

homogênea, o fabricante de panelas desmonta simplesmente sua oficina e 

move-a para um outro logradouro, a pequena distancia, onde acha uma 

outra jazida de fácil exploração. (....) Um bom veio de pedra e um 

pequeno ribeirão, que forneça o pouco de força hidráulica necessária para 

tocar o torno e esse exíguo capital é tudo quanto precisa o fabricante para 

ganhar a vida ou, mais exatamente, para aumentar os pequenos lucros 

tirados da lavoura e para dar-lhe ocupação nas suas horas vagas. 

 

Depois de fixados e construído o torno, a pequena produção volta-se, ainda segundo 

o químico alemão, para o comércio local. 

 

A mesma gente que fabrica as panelas, transporta-as em geral também ao 

mercado próximo. Quando o fabricante tem pronto um número suficiente 

de panelas para formar uma ou duas cargas (numa carga de burro cabem 

cerca de 20 panelas do tamanho regular), ele carrega o seu burro e vai à 

cidade, onde há um negociante seu amigo (VON BURGUER, 1927: 520). 

 

 Duas características que influenciam no transporte desses artefatos e, 

consequentemente na comercialização a longas distâncias, são o peso elevado e as formas. 

A acomodação para o transporte no lombo das mulas, como feito no passado, é dificultada 

em função dessas características. Como tais peças apresentam geralmente boca fechada, 

inclusive com presença de carena em alguns casos, não é possível colocar os potes uns 

dentro dos outros para o transporte (ver Figura 3.1.2.3). 
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Figura 52– Acondicionamento das vasilhas conforme desenho de Von Burguer (1927: 525). À 

esquerda louça e à direita as formas mais “comuns” (sic) no início do século XX. 

 

No início do século XX, a dificuldade de comércio das panelas de pedra-sabão é 

tamanha que o químico alemão, representante do Governo, que produziu o relatório (VON 

BURGER, 1927), cita um abastado comerciante de Ouro Preto (João Liberato Cardoso) 

que envia uma amostra para um amigo de São Paulo, na tentativa de estabelecer relações e 

intensificar o comércio, porém, a resposta é negativa, o paulista alega a necessidade de 

medidas fixas para as peças serem vendidas (Idem: 523).  

Mesmo havendo essas dificuldades, é possível que tais artefatos fossem adquiridos 

por algum viajante que, de passagem pela região, tivesse acesso a tal material nas vendas, 

ruas, feiras, ou nas próprias “aldeias” (sic). Outra possibilidade levantada consiste em 

casos de encomendas de um número maior de peças onde estas poderiam ser carregadas a 

distâncias maiores pelos próprios artesãos, sendo vendidas ao mesmo tempo nos centros 

urbanos, estradas e caminhos.  

Chamando atenção para a necessidade de propaganda (sic), Von Burguer afirma 

que “poucas são as pessoas que reparam nas panelas de pedra colocadas a um canto escuro 

da venda, em geral cobertas de poeira e que perguntam por curiosidade, para que serve” 

(VON BURGUER: 1927: 522). 

Na atualidade, o que é vivido é uma enxurrada de artefatos de pedra-sabão vendidos 

como bem cultural, relacionado a uma identidade mineira e à figura de Aleijadinho
63

. As 

panelas, especificamente, encontram-se espalhadas por restaurantes em todo Brasil, e até 

mesmo no exterior. A tecnologia utilizada atualmente na venda e transporte se relaciona 

com o processo produtivo e a organização das oficinas. Atuando assim, novamente no bom 

mundo comum (LATOUR, 2004). A venda através da internet faz com que tais artefatos 

cheguem à Europa e Estados Unidos e as possibilidades de transporte (caminhão, trem, 

                                                 
63

Vale retomar que a própria constituição da identidade mineira se relaciona à figura de Aleijadinho. 
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navio) leva uma gama maior de artefatos a outros estados brasileiros, como é o caso de São 

Paulo e Rio de Janeiro, onde é possível encontrá-las em grandes mercados.  

Além da grande e constante produção para venda, atualmente as vasilhas são 

amplamente utilizadas pelas famílias dos artesãos e demais famílias das localidades 

produtoras. No passado, não podemos pensar em tal possibilidade na medida em que os 

utensílios em metal eram caros e praticamente inacessíveis aos grupos menos abastados 

(DIAS et al, 2001). Com a ressalva de que as vasilhas de pedra-sabão poderiam ser 

adquiridas através de troca.  

Nos casos em que os artefatos produzidos pelo artesão são direcionados ao uso da 

própria unidade familiar, embora resultantes de uma atividade produtiva, não são 

percebidos como bens econômicos. “A esse objeto que transita no interior de uma única 

unidade doméstica, da feitura ao consumo final, é negado o caráter de mercadoria. Não lhe 

é imputado valor econômico” (LIMA, 2006: 113).  

 A grande presença de vasilhas de pedra-sabão na região denominada por nós de 

Território Patrimonial é indicador, salvo as ressalvas já mencionadas, de que tais artefatos 

participam intensamente das dinâmicas coletivas regionais nessa região. Sua presença em 

contextos arqueológicos, atrelados a propriedades rurais e urbanas na mesorregião 

metropolitana de Belo Horizonte, seria assim, explicada pelo fácil acesso a esses artefatos 

e seu baixo custo, ao menos no que concerne às panelas vendidas no mercado local.  

 

3.1.3. Enfim maturidade: usos e re-usos 

 Como dito anteriormente, na atualidade se produz uma gama bastante variada de 

artefatos de pedra-sabão. A maioria deles são artigos de decoração e utilitários domésticos, 

dentre os quais se destacam as panelas, por ser um referencial tradicional mineiro. No 

entanto, encontram-se em menor quantidade, copos, canecas, jarros, vasos, formas para 

pizza, esculturas, fontes e artigos de souvenir. É comum perceber em uma simples visita à 

“feirinha de pedra-sabão” que a função pretendida pelo artesão nem sempre é a desejada 

pelo comprador. Nesses casos, na própria feira, em meio às barracas de venda, os artesãos 

transformam potes inicialmente projetados como jarros de flores, em cinzeiros ou jarras de 

água com um simples retoque, uma raspagem ou um corte. 

 Na região delimitada enquanto Território Patrimonial é comum o uso das panelas, 

tigelas, frigideiras e demais utensílios de cozinha tanto pelos moradores atuais quanto 

pelos restaurantes e hotéis que atendem ao intenso turismo cultural. Na comunidade de 
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Cachoeira do Brumado, por exemplo, todas as casas visitadas durante o trabalho de campo 

contavam, em meio a sua tralha de cozinha, com vários exemplares. Em meio às panelas de 

alumínio é sempre possível perceber alguns exemplares em pedra-sabão que, em alguns 

casos, chegam a compor metade ou até mesmo a maior parte das vasilhas utilizadas no 

fogo (ver Figuras 53 e 54). 

 

 

Figura 53– M. de L., moradora de Cachoeira do 

Brumado, utilizando panelas de pedra-sabão feitas na 

própria localidade no preparo dos alimentos. 

 

Figura 54– Idem. Fritando bife em uma panela 

aberta. 

 

Em almoço na casa de dona Lurdinha (Maria de Lourdes) ela fala sobre os nomes 

dados às panelas. Quando perguntada sobre a relação destes com as formas, ela afirma que 

“os nomes não estão ligados às formas, mas sim ao que elas cozinham” e continua: “as 

mais abertas são boas para fritar, as mais fundas para feijão e angu
64

 e as panelas de arroz, 

que são chamadas panelas mesmo”. 

Uma análise dessa passagem do discurso da moradora de Cachoeira do Brumado é 

importante na construção de uma abordagem arqueológica ou de estudo da cultura 

material, pois, mesmo iniciando sua fala afirmando que forma e função estão dissociadas, 

ela se contradiz ao citar atributos formais como profundidade e abertura da boca enquanto 

caracterizadores da performance da vasilha no processamento do alimento. Se é o alimento 

processado na vasilha que caracteriza sua denominação êmica e esta por sua vez está 

ligada à performance, então os atributos formais participam do debate em torno de sua 

instituição no coletivo (LATOUR, 2004).  

A afirmação da moradora de Cachoeira de Brumado, só vem a contribuir com os 

nossos pressupostos de que uma dissociação entre forma e função - como já dito no 

                                                 
64

As vasilhas mais fundas, citadas por dona Lurdinha como para feijão e angu são chamadas por alguns 

artesãos de “caldeirão”. 
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primeiro capítulo - não será adota no presente estudo, mas sim discutida em seu caráter 

relacional. Indo também de encontro à posição teórica adotada, encontramos uma das 

encomendas feitas ao artesão Gege (Geraldo José Teixeira) na qual quem a encomendou 

queria uma panela de cinco litros e uma frigideira, esta última foi ainda especificada como 

de “fundo bem largo para fritar”. 

 É notório que tais artefatos são amplamente reutilizados ainda nos dias de hoje. 

Alguns artesãos e demais membros da comunidade de Cachoeira do Brumado, explicam a 

exaustiva reutilização, pelo fato de se tratar de uma matéria-prima maleável, que serve para 

diversas finalidades e com possibilidade de adaptação da forma segundo a função desejada, 

ou seja, reciclagem. Na ausência de uma tampa ou caso esta venha a quebrar-se, utiliza-se 

um prato como substituto. Uma panela quebrada pode ser reciclada para virar uma tigela, 

um prato ou ser utilizada como vasilhame para servir água aos animais domésticos ou para 

o cultivo de plantas nos quintais.  

Há também vasilhas que são utilizadas no interior das casas como vasos de plantas 

ou como artigos decorativos. Os últimos, por mais que tenham formas parecidas e sejam 

até mesmo por eles chamados de “panelas”, não têm qualquer marca de contato com o 

fogo, denotando um direcionamento, por parte da família, para seu uso enquanto artigo 

decorativo.  

Panelas feitas por uma grande empresa em Ouro Preto, principalmente para 

exportação, com alças em inox e produção totalmente automática, foram vistas na casa de 

uma das filhas do artesão Gege (Geraldo José Teixeira). Elas foram adquiridas pelo marido 

que trabalha na indústria e se encontravam no canto da sala, sobre um cômodo de madeira. 

Tais vasilhas parecem ocupar um lugar de vida nesse coletivo que as atribui sentido 

decorativo, ausentes, portanto, de sua função pretendida que seria o processamento de 

alimentos ao fogo, não havendo sequer marcar de tal atividade. Foram os únicos 

exemplares desse tipo de panela que percebemos na localidade.  

Na observação acima, destaca-se que o objeto exógeno, de produção não acessível 

aos membros da comunidade, torna-se um semióforo (POMIAN, 1984), diferenciando-se 

das vasilhas produzidas em contexto local e de fácil acesso que, quando utilizados como 

artigos decorativos, estão atrelados a um contexto de exposição específico em atmosfera 

menos “sacralizada”, como a utilização para suportes para plantas e flores. 

Outro caso no qual tais artefatos tornam-se semióforos, é através da ação dos 

antiquários, colecionadores e museus. Nos dois primeiros, há possibilidade de que voltem a 

serem utilizados em suas funções pretendidas, como o processo, acondicionamento e 
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consumo de alimentos, por exemplo. Porém, na maioria dos casos eles são expostos a um 

público restrito por seus compradores, aos visitantes (amigos e parentes) de suas moradas 

ou casas de campo.  

No caso dos museus há uma diferença primordial com relação aos dois outros 

locais anteriormente citados: o público ao qual se destina. Existe uma divergência de 

instituições e cadeia de ações que têm como intuito a transmissão de um sentimento e 

conhecimento pré-estabelecido, de uma percepção por parte do público que está em 

contato com tal materialidade. Porém, “se o que dá especificidade ao museu é o acervo, o 

que dá especificidade ao acervo é a problemática cientifica que ele permite desenvolver” 

(BRUNO, 2000: 118), o desenvolvimento dessa problemática científica, somado ao 

conceito gerador do museu
65

 e às políticas de comunicação desses museus, fará com que 

tais artefatos ocupem diferentes lugares dentro do coletivo. Em outras palavras:  

 

(...) uma coleção resulta da seleção e coleta de objetos que possuem (e/ou 

possuíram), num determinado contexto, um significado e valor cultural. 

Quando esses objetos vão para um museu, os mesmos são acrescidos de 

um outro significado e valor. Ou seja, eles tornam-se bens que serão 

preservados, vistos e estudados por diferentes pessoas que, por sua vez, 

darão a eles significados distintos de acordo com os seus olhares e 

experiências vividas (SILVA & GORDON, 2008: 47).  

 

Por esse motivo os objetos são sempre polissêmicos e polissemânticos, e seus 

significados serão sempre reelaborados, mesmo que haja instituições que projetem sobre 

ele significados pretendidos. A partir da vida dos artefatos, os museus podem ser vistos 

como coletivos e porta-vozes, também dessa categoria de artefatos (LATOUR, 2004). 

Na dinâmica coletiva contemporânea os artefatos de pedra-sabão ocupam lugar e 

status de artigos culturais, ligados à definição de uma tradição regional, e resultado do 

trabalho artístico/artesanal desde períodos passados.  Assim, o baixo custo do produto e o 

desconhecimento em termos de pesquisa, levam a uma situação de abandono de tais 

artefatos, na qual nem estes, enquanto materialidade, nem seus pais (artesãos) são 

plenamente considerados no debate. 

Tal relação parece ganhar força principalmente em meados do século XX, quando 

há um movimento de enaltecimento da região, sua história e sua cultura. Tal contexto pode 

ser notado, seja no interesse do Governo percebido através das pesquisas de Von Burguer 

(1927), seja pelo foco voltado para a região que, nesse período, os objetos passam a 
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Para a definição de conceito gerador conforme empregado na museologia remeter-se ao “Capítulo 1: 

Relações com a Materialidade”. 
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receber o status de patrimônio, como visto no “Capítulo 2: Entre Museus, Sítios 

Arqueológicos e Comunidades de Artesãos”. 

 

3.2. Para uma abordagem arqueológica 

Feita a caracterização das relações no presente, principalmente no que concerne ao 

processo produtivo vivido na comunidade de Cachoeira do Brumado, segue o presente 

tópico que tem como intuito a construção de um passado arqueológico.  

Para tal, seguem três tópicos. O tópico “3.2.1. A população em foco” visa uma 

descrição geral dos indivíduos/artefatos que compõem o universo da pesquisa. Não só 

nesse tópico, como em todo o capítulo, há muitas referências a Anexos, Gráficos e 

Imagens. No Anexo 1, por exemplo, é apresentado o Relatório de elaboração de ficha 

analítica, descrição de todos indivíduos, e um catálogo. Isso implica que, havendo dúvidas 

ou questionamentos, os dados utilizados na construção da pesquisa estão à disposição no 

Anexo 1. 

Os tópicos subsequentes se propõem ao acompanhamento de aspectos das relações 

coletivas passadas, tomando como foco a materialidade (vasilhas de pedra-sabão). O 

primeiro - “3.2.2. Dito e Feito: Gestos e Ofícios no Universo Barroco” – faz referência à 

dinâmica vivida pelo artefato no período colonial e imperial mineiro. Já no último tópico, 

“3.2.3. A vida das Coisas: Apontamentos sobre Espaços e Mobilidade”, pretende-se 

dissertar sobre as etapas de vida posteriores à gestação e nascimento. Atentando para os 

espaços com os quais tais artefatos se relacionam e usos e costumes nos períodos em 

questão.   

 

3.2.1. A população em foco 

No total foram analisados artefatos correspondentes a três coleções (sítio 

arqueológico Fazenda do Padre Fraga – PF; Museu da Inconfidência – MI; Museu de Artes 

e Ofícios – MAO
66

), compondo uma população total de 35 artefatos/indivíduos, oriundos 

de diferentes contextos no Estado de Minas Gerais (ver Anexo 2: Mapas Território).  

Para os artefatos resgatados em contexto arqueológico (sítio arqueológico Fazenda 

do Padre Fraga), mesmo sendo impossível associar a produção destes a determinada 

                                                 
66

Uma descrição dos contextos de cada coleção já foi feita no “Capítulo 2: Entre Museus, Sítios 

Arqueológicos e Comunidades de Artesãos”, para descrição de todos os indivíduos remeter-se a Anexo 1. 
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comunidade e/ou localidade, torna-se seguro afirmar que eles têm sua história de vida - 

durante o período colonial e Imperial - relacionada ao contexto no qual se insere o sítio 

arqueológico em questão, ou seja, uma grande propriedade na zona rural do município de 

Mariana (COOPERATIVA CULTURA, 2008; 2010).  A coleção de pedra-sabão oriunda 

das escavações arqueológicas somam 73 fragmentos para os quais foi possível a 

identificação de um número mínimo de quinze artefatos (idem). 

No que concerne ao material presente no MAO
67

 não há referências à procedência, 

constando apenas serem de Minas Gerais do século XIX e a aquisição feita mediante 

doação da família Gutierrez.  

Nas fichas de catalogação do MI,  todos os artefatos analisados também foram 

associados ao século XIX e, em alguns casos há referência à procedência. Segundo estas 

mesmas fichas, tanto o alambique (Indivíduo 22 - N◦ de inventário 327) quanto um dos 

barris e sua respectiva tampa (Indivíduos 20 e 21 - N◦ de inventário 328) foram recolhidos 

do Dr. Vicente de Andrade Racioppi do Instituto Histórico de Ouro Preto, conforme 

requisição de 18 de março de 1942. Sobre este último conjunto (Indivíduos 20 e 21) 

seguem-se referências à procedência de Cachoeira do Brumado
68

.  

Outras duas peças da mesma coleção, uma panela (Indivíduo 16 - N◦ de inventário 

2773) e um barril com sua respectiva tampa (Indivíduos 18 e 19 - N◦ de inventário 2774), 

foram aquisições da “Antiguidades Toledo”, de José Lucas Toledo, no ano de 1986. 

Ambas são referenciadas como de procedência da Fazenda do Mato Dentro - Barra Longa, 

Minas Gerais. Uma última panela (Indivíduo 17 - N◦ de inventário 1328) é de origem da 

Casa dos Barões de Camargos em Ouro Preto
69

.  

As informações de procedência evocam, assim, a região Metropolitana de Belo 

Horizonte como a de maior ocorrência dos artefatos analisados na pesquisa, que acabam 

por aproximá-los de uma história de vida regional, como abordado no capítulo anterior (ver 

Anexo 2: Mapas Território). 

Na população analisada
70

 na pesquisa, as panelas são as mais recorrentes (48%), 

seguidas pelas tampas (20%), tigelas rasas (2,6%), alambiques (2,6%), barris (2,6%) e 

                                                 
67

Ficha de Catalogação do Museu de Artes e Ofícios – « Ficha do Objeto » - impressa em 2008. 
68

Ficha de Catalogação Museu da Inconfidência – SCAM Sistema de Controle do Acervo Museológico – 

Impressa em 2008. 
69

Em pesquisa com inventários no Arquivo histórico da Casa do Pilar foram arrolados inventários referentes 

à Manuel Teixeira de Sousa, “O Barão de Camargos”, datado de 1878 (Códice 28, 1º ofício, auto 312)  e dois 

familiares, porém, nenhuma citação é feita a tais artefatos. 
70

Para detalhamento e descrição da metodologia e terminologia utilizada na elaboração da ficha de análise 

técnica remeter-se ao Anexo 1. 
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taças (2,6%). Os tipos menos recorrentes, representados por apenas um indivíduo de cada 

são: garrafa (1,3%), copo (1,3%) e vaso (1,3%) (ver Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3– Quadro tipológico e coleções da população de artefatos analisada na pesquisa. 

 

As panelas, que totalizam 17, podem ainda ser dividas em três subtipos, conforme 

denominação dada pelos artesãos e moradores de Cachoeira do Brumado, descrita em ítem 

anterior. As panelas, ditas “panelas mesmo, de cozinhar arroz”71, são maioria (em número 

de 7), junto às “frigideiras” (7), seguida pelos “caldeirões” (3). Estes últimos seriam, 

segundo percebido em Cachoeira do Brumado e dito pelos artesãos/moradores, mais 

fundos, utilizados no cozimento do feijão, preparo de sopas e angu.   

Sobre a morfologia desses subtipos, as panelas (Indivíduos 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13) 

apresentam forma fechada, contorno simples, bojo em seção cilíndrica convexa e flange 

mesial
72

. Não no intuito de forjar uma tipologia – visto a baixa quantidade de artefatos e 

fragmentação dos potes -, mas a titulo de convergência de dados, dos indivíduos para os 

                                                 
71

Como descrito pelos artesãos/moradores de Cachoeira do Brumado e percebido no trabalho de campo, as 

panelas são utilizadas no preparo do arroz (sendo inclusive um costume bastante citado em estudos que 

envolvem o material como sendo “tradição” o preparo do arroz em panelas de pedra-sabão (VON BURUER, 

1927; CASTILHOS; 2006; DIAS et al., 2001; ISTITUTO TERRA BRASILIS, 1999; QUINTAES, 2004), as 

frigideiras para fritar e os caldeirões para o processamento de alimentos sólidos, líquidos e pastosos, tais 

como sopas, feijão, angu, entre outros. 
72

Termo adaptado da nomenclatura sobre cerâmica arqueológica. Flange : “apêndice semelhante a uma 

borda horizontal adicionado à parte externa da vasilha. Quanto à sua posição pode ser: labial (abaixo da 

borda), mesial (no bojo) e basal (na base)” (CHYMZ, 1976: 132). Para imagem remeter-se ao Anexo 1.  
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quais foi possível a determinação de medidas, todos apresentaram altura menor ou igual à 

metade do maior dos diâmetros (h=1/2Ø).  

No universo dos artefatos analisados na pesquisa, todas as vasilhas do subtipo 

panelas são de procedência do sítio arqueológico PF (ver Figura 55 e Gráfico 4) sendo, as 

panelas presentes nos museus (MAO e MI) dos subtipos frigideiras e caldeirões. 

 

 

 

  

Frigideiras 

Fragmento: MI1328 

Indivíduo 17 

Figura 55 – Subtipos de panela 

 

Caldeirão 

Fragmento: PF1981-1 

Indivíduo 4 

 

Panela 

Fragmento: PF1125 

Indivíduo: 7 

 

 

 

Gráfico 4– Tipologia e coleções às quais pertencem os indivíduos do grupo panelas. Acima tipologia básica 

dos três subtipos: panela, frigideira e caldeirão. 

 

As frigideiras (Indivíduos 8, 16,17, 27, 28, 29 e 30) apresentam seu corpo dividido 

em duas seções (bojo superior e inferior) cilíndricas côncava normal (bojo superior) e 

convexa invertida (bojo inferior), caracterizando uma carena
73

 (CHYMZ, 1976). Em uma 

                                                 
73

Carenado (carinated) se refere à “forma de bojo que apresenta um ângulo agudo na parte de maior 

diâmetro” (CHYMZ, 1976: 126). Para visualização esquemática das seções às quais se dividem os artefatos 

remeter-se ao Anexo 1. 
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aproximação da denominação êmica, e da necessidade de se tratar forma/função de 

maneira relacional coletiva, a frigideira é utilizada na fritura dos alimentos. O ponto de 

inflexão menor que 90
o
 no corpo do indivíduo, que caracteriza carena, gera uma barreira 

que impede que parte da fritura espirre.  

Do total de frigideiras apenas o indivíduo 28 apresenta decoração incisa na carena, 

parte superior do corpo, que pode ser dividida em quatro seções, com linhas transversais 

paralelas, alternando no sentido de uma seção para outra (espelhado) (ver Figura 56). 

  

Figura 56 – Indivíduo 28. Frigideira que apresenta decoração incisa na carena. Esquema da decoração 

localizada na carena. 

 

Os caldeirões (Ind. 4, 32 e 34), diferente das panelas e frigideiras, não apresentam 

unanimidade em sua morfologia. O que os une é o corpo em única seção, cilíndrica, 

convexa (Ind. 4 e 32) ou reta (Ind. 34). Sobre suas medidas, os três indivíduos têm altura 

maior que a metade do maior de seus diâmetros (h=1/2Ø), que os tornam os mais 

fundos/altos entre os três subtipos de panelas, apresentando média de altura de 22,5cm, 

contra 12cm das panelas e 13,5cm das frigideiras.  

Dois dos caldeirões apresentam decoração, também incisa, contínua. O indivíduo 

32 tem, ao longo de seu corpo, três seções de decoração: (1) faixas triplas no bojo superior, 

quase no contato com a borda; (2) linhas duplas na transição do bojo superior para o 

inferior (meio do pote); e (3) linhas duplas na inflexão do bojo inferior para a base, 

demarcando a área onde esta última é iniciada. Já o indivíduo 34 apresenta linhas únicas 

incisas, profundas, em toda a superfície externa de seu corpo, dando um aspecto de 

ondulado (ver Figuras 57 e 58). 
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Figura 57– Indivíduo 34. Caldeirão com decoração 

em incisões contínuas dando o aspecto de superfície 

ondulada. 

 

Figura 58– Indivíduo 32. Caldeirão decorado com 3 

seções de faixas na face externa. 

Possivelmente o processo produtivo dos indivíduos do tipo panelas, segue a cadeia 

percebida na atualidade na confecção em torno hidráulico, porém, vale destacar novamente 

que as vasilhas com carena, no caso as panelas do subtipo frigideira, são de confecção 

mais elaborada devido ao ângulo de torneamento disponível para que o artesão trabalhe sua 

face interna (ver Anexo 15: Ângulos de Torneamento).  

A carena, nesse caso, liga-se novamente às características de performance, desta 

vez durante a produção, visto que há possibilidade, durante a retirada do preenchimento 

interno da pré-forma durante o torneamento, de dar ao artefato uma base maior, 

melhorando a performance no ato de fritar, como dito pelos moradores/artesãos de 

Cachoeira do Brumado (“com o fundo maior, para fritar”, como visto em item anterior).  

Depois das panelas, tipo dominante numericamente nessa população de artefatos, 

seguem as tampas (Ind. 14, 15, 19, 21, 26, 31 e 33), tigelas (Ind. 1 e 3), taças (Ind. 24 e 

25), barris (Ind. 18 e 20), alambiques (Ind. 22 e 35), caneca/copo (Ind. 2) r garrafa (Ind. 

23). 

As tigelas rasas apresentam forma aberta, contorno simples, com seção cilíndrica 

calota. Em ambos os casos (Ind. 18 e 20) a altura estimada é menor que a metade do maior 

dos diâmetros, nesse caso o da boca (h<1/2Ø). Sua gestação e nascimento parecem ter 

processos semelhantes aos das panelas na comunidade de Cachoeira do Brumado, com a 

ressalva de que as tigelas rasas apresentam menores dimensões e ângulos de torneamento 

maiores (ver Anexo 15: Ângulos de torneamento). Tais características, se colocadas de 

maneira relacional, dão especificidade ao processo de interação humano/materialidade no 

que se refere a essa etapa de vida dos artefatos.   
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A opção pela matéria-prima, por exemplo, envolveria a necessidade de blocos 

menores, o que leva a abertura de novas relações, como a possibilidade de utilização de 

refugo (de cantaria ou de outros artefatos). Durante o processo de torneamento temos um 

artefato com menor volumetria e peso - se comparado aos demais - e com maiores ângulos 

de torneamento. Desta maneira, as informações levantadas pela pesquisa evocam a ideia de 

que as vasilhas desse tipo (tigelas), se comparadas às demais, requerem menor tempo, 

energia, atenção e experiência, por parte do humano durante a etapa de vida referente ao 

processo de produção.  

 As tampas (Ind. 14, 15, 19, 21, 26, 31 e 33) também apresentam cadeia de produção 

bastante próxima à descrita em item anterior, porém, nela o “botão” (ver Anexo 14: 

Preparo da Pré-Forma e Fixação no Torno) transforma-se em “pegador” após o 

acabamento final. Quatro, dos sete indivíduos apresentam decoração na face externa, sejam 

em frisos únicos (Ind. 14 e 15) ou várias seções de incisões contínuas e profundas (Ind. 

31), que podem dar aspecto ondulado (Ind. 33). 

 O par de taças (Ind. 24 e 25) tem características morfológicas quase idênticas, 

variando entre 0 e 1cm na comparação de suas medidas (diâmetros e altura). Apresentam 

contorno complexo (bojo superior em seção cônica reta normal e bojo inferior em seção 

cônica convexa invertida), borda direta e lábio plano. Tem base seguida por uma coluna 

cilíndrica com um friso transversal no centro.  

Foram produzidas por torneamento, muito provavelmente com uma cadeia de 

gestos bastante semelhante à das panelas, porém, com a ressalva de haver necessidade de 

um trabalho mais detalhado na confecção do pedestal e da base, além do polimento fino na 

face externa. A coluna cilíndrica que caracteriza o pedestal e a base, foi confeccionada 

seguindo o alinhamento da torre, como uma extensão desta para a parte externa do corpo 

do artefato que, no entanto, foi trabalhada minuciosamente e não cortada como é o caso da 

torre (ver Figuras 59 e 60). 
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Figura 59– Indivíduo 24. Taça apresentando cilindro 

com friso transversal no centro. 

 

Figura 60– Indivíduo 24. Detalhe da face interna 

com marca da retirada da torre que seguia o cilindro 

com friso. 

 

Os dois barris (Ind. 18 e 20) apresentam forma fechada e contorno simples em 

seção cilíndrica convexa, com altura maior que o maior de seus diâmetros (h>Ø). Foram 

confeccionados seguindo as mesmas etapas das panelas, porém sua morfologia, medidas 

(principalmente altura, respectivamente 33cm e 46cm) e peso elevado, contribuem para a 

necessidade de dispêndio de energia por parte do humano durante a confecção. 

 Enquanto na face interna de ambos os indivíduos há nítidas estrias do desbaste no 

torno e negativo da retirada da torre, em suas faces externa estes receberam polimento 

minucioso e decoração em alto relevo em faixas e frisos. Sobre a decoração, o indivíduo 18 

conta com três seções de frisos duplos, duas no bojo superior e uma no bojo inferior. Já o 

indivíduo 20 apresenta seis seções de faixas únicas, uma na borda, uma na base, duas no 

bojo inferior e duas no bojo superior (ver Figuras 61 e 62). 

 

Figura 61– Indivíduo 18. Barril com decoração de 

frisos duplos. 

 

Figura 62– Indivíduo 20. Barril com decoração em 

faixas únicas. 
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Os alambiques (Ind. 22 e 35) são compostos por três peças presas por encaixe: 

panela, gola e capelo (ver Figuras 63 a 66). A panela consiste em uma vasilha composta, 

com bojo superior em seção reta normal e bojo inferior em seção convexa invertida 

caracterizando uma carena. O indivíduo 22 tem, entorno de toda a superfície externa do 

corpo de sua panela, um arame fixado. Tal “amarração” parece sido feita para dar 

sustentação ao artefato, diminuindo o risco de quebra. Há ainda um enxerto feito em parte 

da borda, no qual se utilizou uma pedra-sabão de composição diferente - perceptível 

nitidamente na coloração - e novamente preso com arame (ver Figura 65). 

 

 

Figura 63– Capelo - Indivíduo 22. 

 

Figura 64– Gola - Indivíduo 22. 

 

Figura 65– Panela - Indivíduo 22. 

 

Figura 66– Alambique - Indivíduo 22. 

 

Já a panela do indivíduo 35 apresenta decoração corrugada na face externa da 

carena. Tal artefato, diferente do anterior, foi confeccionado através do entalhe. Isto porque 

tem grandes medidas (altura de 150cm contra 15cm da panela do ind. 22)  e peso, que 

certamente impediram seu trabalho no torno. Junto às marcas de desbaste/entalhe, na face 

externa, percebemos um aspecto ondulado na carena, e um aspecto corrugado, 
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provavelmente feito com mesmo aparato gestual do desbaste durante a retirada do bloco da 

pedreira (ver Figuras 67 e 68 e Anexo 13: Desenhos Gestos), com o ferro do torno ou outro 

artefato. 

 

 

Figura 67– Alambique - Indivíduo 35. 

 

Figura 68– Detalhe carena decorada - Indivíduo 35. 

 

A gola é uma peça cônica vazada que serve para ligar a panela ao capelo que, por 

sua vez é o principal componente do alambique. O capelo apresenta forma complexa e de 

difícil confecção, com canais para o escoamento de água e o gotejamento do álcool. O 

capelo constituinte do indivíduo 22 foi confeccionado parcialmente por torneamento e, 

posteriormente por entalhe, enquanto o do indivíduo 35, totalmente por entalhe.   

O único representante do conjunto correspondente aos vasos (Ind. 5) tem forma 

composta, com bojo superior em sessão côncava normal e bojo inferior convexa invertida, 

também apresentando uma carena. Essas características o aproximam do subgrupo das 

frigideiras, porém, o vaso não apresenta vestígios de fuligem que denotariam sua utilização 

na transformação dos alimentos ao fogo.  

Ainda neste indivíduo, na parte de transição do bojo inferior para o inferior, área 

que delimitaria o início da carena, há uma faixa em alto relevo. Delimitada então por esta 

faixa em alto relevo e pela borda, ambas com design visual bastante parecido, a carena 

apresenta face externa decorada com frisos duplos em alto e baixo relevo (ver Figuras 69 e 

70). 
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Figura 69– Indivíduo 5. Vaso carenado com 

decoração em frisos. 

 

Figura 70– Indivíduo 5. Corte e possibilidades de 

volumetria. 

 

O fragmento de copo (Ind. 2) foi assim identificado por apresentar base plana com 

ângulo de inclinação da base para o bojo inferior entre 45° e 90° (fechado). Apresenta 

contorno simples em sessão cônica reta normal e base plana, com altura estimada em 10cm 

e diâmetro de boca entre 4cm e 10cm.  

A forma projetada se assemelha às canecas de metal utilizadas no período colonial 

e imperial pelas tropas e tropeiros, estas apresentam corpo cônico e alça em formato 

auricular, sendo as mais antigas encabadas com madeira (MAIA & MAIA, 1981: 61). As 

“ciculateiras” são também conhecidas como “esculateiras”, “cafeteira” ou “chocolateira” e 

eram utilizadas para o preparo de bebidas (idem).  

No material de pedra-sabão, no entanto, não há vestígios de fuligem, indicando que tal 

artefato não foi ao fogo, não sendo, portanto utilizado no preparo de bebidas. Também é 

provável que tropeiros não se interessassem em inserir tal objeto em sua tralha de viagem, 

visto seu peso elevado em relação aos demais. Não há, também, vestígios de uma alça. Tal 

artefato foi então categorizado enquanto copo, utilizado no consumo de bebidas (ver 

Figuras 71 e 72). 
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Figura 71 - Indivíduo 2. Fragmento de base de 

possível copo/caneca(?). 

Figura 72– Indivíduo 2. Projeção de contorno. 

 

 

 A garrafa (Ind. 23) tem forma fechada, contorno composto (bojo superior em seção 

cônica convexa normal e bojo inferior em seção cônica convexa invertida), base plana, 

borda reforçada externa e lábio plano. Não foi possível a visualização da face interna da 

garrafa devido à sua forma, porém, há estrias de torno na face interna do gargalo e da boca, 

que indica sua confecção no torno, além de marcas da utilização do finco - ainda durante o 

torneamento - na confecção da borda. Sua base consiste em um disco colado
74

 ao fundo do 

artefato (ver Figuras 73 e 74). 

 

Figura 73– Indivíduo 23. Garrafa torneada. 

 

Figura 74– Indivíduo 23. Detalhe de base composta 

por disco colado. 

 

Tais características evocam uma cadeia produtiva que envolve a confecção inicial 

do corpo da garrafa (envolvendo corpo, ombros e gargalo) através do torneamento, onde a 

futura boca seria o botão (ver Anexo 14: Preparo da pré-forma e fixação no torno). O 

                                                 
74

A utilização de colagem nas vasilhas de pedra-sabão aparece referenciada - tanto na bibliografia quanto no 

discurso dos moradores/artesãos – como do século XX. 



118 

 

trabalho da face interna da vasilha se daria a partir da base, aberta durante o processo de 

torneamento. Posteriormente seria colado um disco, correspondente à base plana. Por fim, 

a garrafa recebeu um polimento fino em toda a superfície externa. 

  Nessa população de 35 artefatos, a técnica de manufatura predominante é o 

torneamento (33; 94%0), havendo apenas dois indivíduos que apresentam técnicas 

distintas. A garrafa (Ind. 23) produzida através do torneamento e base colada, e um 

alambique (Ind. 35) de grandes dimensões e peso, confeccionado totalmente através do 

entalhe. 

Com relação à funcionalidade, e considerando uma abordagem convergente entre 

forma/função e denominação êmica/denominação arqueológica, encontramos as panelas 

(panelas, frigideiras e caldeirões) utilizadas no preparo de alimentos, as tampas utilizadas 

na vedação, as tigelas para preparo e consumo de líquidos e pastas, os barris para 

acondicionamento, garrafa, copos e taças para o serviço e consumo de líquidos, o vaso 

provavelmente utilizado no acondicionamento e serviço e os alambiques para o preparo da 

cachaça (ver Gráfico 5). 

 

 

Gráfico 5– Relação forma/função considerando as informações e denominações êmicas e arqueológicas. 

 

Feita a caracterização da população de artefatos componentes da pesquisa, 

passaremos, a partir dessas informações, à construção de uma abordagem arqueológica que 

nos remeta à relação coletiva da qual esses artefatos participaram no passado. 
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3.2.2. Dito e feito: gestos e ofícios no universo barroco 

O homem barroco destruiu as barreiras da ponderação clássica. Não é 

mais um homem feliz. Perdeu o leme da harmonia, do equilíbrio, do 

sossego. A época em que lhe toca viver é turva. Os alicerces sociais e 

políticos, sobre os quais estruturava o mundo anterior, foram abalados. 

As instituições perderam vigor. A política corrompe-se. Dá-se um 

profundo desequilíbrio entre a realidade e o desejo (...). A naturalidade, a 

unidade, a simplicidade, a alegria, a confiança do mundo renascentista 

foram transformando-se em pânico, pois o Barroco é a crise vertical dos 

valores Clássicos, a encruzilhada do otimismo. A desilusão e o desengano 

fluem por toda parte. E o homem trata de iludir a si mesmo, fugindo pelos 

desfiladeiros do sonho e transformando as aparências em realidade 

(MOREJÓN, 1965: 24). 

 

“Hoje em dia fala-se de uma poesia barroca, de um quadro barroco, de uma igreja 

barroca, de uma atitude barroca, em resumo, de um gesto barroco” (MORÉJON, 1965: 04). 

Dentro do conceito de barroco temos a ideia definidora daquilo que exprime e dá sentido, 

ao longo de extenso período da história cultural do Ocidente, a uma “atitude filosófica, 

estética e existencial do homem” (ÁVILA, 1984: 03).  

O termo barroco conquistou o sentido capaz de encerrar em si, um universo 

coletivo, portanto híbrido, que envolve a relação humano/materialidade (LATOUR, 2004). 

Ele surge a partir do movimento religioso europeu de contra-reforma sendo uma “forma 

peculiar com que o homem europeu encara a si mesmo, suas realidades intrínsecas e 

extrínsecas, a vida e a morte. É o modo de dar respostas a suas interrogações vitais” 

(MOREJÓN, 1965: 12).  

Seja pautada na representação de um cosmos, das dualidades vitais e de uma 

mentalidade barroca, ou na forma como os objetos agem sobre a realidade desses artesãos, 

seja nas relações simbólicas que esses objetos mantêm com os diferentes grupos sociais em 

termos de formas de expressão cultural e comunicação, já é perceptível o potencial em 

estudos de história da arte e cultura barrocas (ÁVILA, 1984; 1997; MOREJÓN, 1965; 

BOSCHI, 1988). Estudos que envolvem a cultura material relacionada com projeções 

simbólicas do barroco, no entanto, são majoritariamente aplicados à arquitetura, 

ornamentação, estatuária, pintura, entre outros, ou seja, àqueles que são atribuídos valores 

estéticos e certa “monumentalidade“, e que por isso têm uma alta significância forjada 

frente à sociedade. Além da crítica já feita por Gell (1998; LAGROU, 2007) ao julgamento 

de valor presente em “estético”, somamos o fato de deixarem de lado os artesãos 

mecânicos, que são responsáveis por uma população material bastante expressiva.  
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 O termo “oficiais mecânicos” é oriundo da Europa onde, “em fins do século XVI, 

os homens que se dedicavam ao exercício de profissões consideradas manuais, por fazerem 

uso das mãos”, eram assim conhecidos (SILVA, 2007: 70). Visto que o colonizador 

europeu em Minas Gerais não superou a ibérica aversão aos trabalhos manuais, “é pela via 

do exercício dessa atividade e de outras artísticas, que há possibilidade de inserção de 

determinados grupos no quadro social, inclusive com certa mobilidade” (BOSCHI, 1988: 

13), podendo também gerar novos mecanismos de negociação e aceitação (idem).  

 Elevando a agência social dos artefatos (GELL, 1998) - resgatada a partir das 

abordagens sobre o barroco, como visto na passagem acima (BOSCHI, 1988: 13) - ao 

conceito de vida (INGOLD, 2008), é possível perceber que, na proposta de Boschi (1998), 

a possibilidade de “inserção e mobilidade social” não é característica exclusiva do humano, 

senão da materialidade/hibrida e do coletivo (LATOUR, 2004), em maior ou menor escala.  

 No que concerne aos atores humanos responsáveis por dar vida esses artefatos, os 

oficiais mecânicos, entre mulatos, negros e brancos, livres, ex-escravizados e escravizados, 

encontra-se o grosso dos indivíduos que se dedicam aos mais diversos ofícios (BOSCHI, 

1988; SILVVA FILHO, 1996; SILVA, 2007; MENESES, 2007). Em muitos casos, não só 

o prestígio do artesão está em jogo, como o dos donos de tendas
75

 ou de escravos artesãos 

(SILVA, 2007; MENESES, 2007; SILVA FILHO, 1996). Há casos em que o escravo, por 

ser bom artífice ou artesão, tem relação de privilégios com seu senhor (a) e até mesmo 

perante a sociedade e a máquina burocrática. Em outros casos, um escravo negocia sua 

alforria e ganha a liberdade por ser um bom artesão e gerar lucro e prestígio ao seu senhor 

(SILVA FILHO, 1996; SILVA, 2007). Em dissertação de mestrado que trata dos 

“construtores de Vila Rica no século XVIII”, Fabiano Silva deixa clara tal possibilidade ao 

afirmar que: 

 

Na verdade, as dezenas de obras públicas arrematadas contribuíram para 

que muitos pedreiros, canteiros, carpinteiros e mestres-de-obras se vissem 

capitalizados o suficiente para adquirirem escravos, ferramentas e 

materiais. Alguns desses construtores chegaram a monopolizar parcelas 

das arrematações e dos gastos com obras públicas na vila (SILVA, 2007: 

68). 

 

Nesse ponto, é possível apreender o processo de constituição mútua que perpassa a 

vida (INGOLD, 2008B) ou o bom mundo comum (LATOUR, 2004). Dentro da dinâmica 

coletiva, principalmente na etapa de vida correspondente ao processo produtivo, enquanto 

                                                 
75

As tendas eram “estabelecimento de comércio coberto de pano ou tabuada, sem balcão, no qual os mestres 

de ofícios mecânicos prestavam seus ofícios” (BOTELHO & REIS, 2008: 195). 
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constitui o artefato, o humano é constituído também (por exemplo, mestre, aprendiz, 

artesão, livre, escravizado, forro), se relacionando, com questões mundanas (por exemplo, 

os lugares que frequenta, com quem, o que come, o que veste, entre outros).  

A própria ação do Estado, ao gerar uma série de condutas normatizadoras 

perceptíveis na documentação histórica, é indicativo do quão intensa e promissora tais 

atividades podem ser no âmbito de uma sociedade escravista colonial. Junto à intensa 

colonização, há uma demanda por produtos de cotidiano, como utensílios, ferramentas e 

serviços, ligados a trabalhos manuais diversos.  No intuito de manter o controle da 

produção e circulação desses produtos, surge uma burocracia estatal baseada em 

documentos necessários para o exercício de tais atividades
76

 (SILVA, 2007; MENESES, 

2007).  

Essas condutas por parte do governo colonial tinham o intento de regular o dia-a-

dia dos oficiais mecânicos, seus locais e ferramentas de trabalho, os preços de seus 

serviços e produtos, ou seja, os diferentes modos de fazer, além dos lucros gerados. A 

burocracia setecentista consistia na eleição de juízes de ofícios, estabelecimento de 

regimentos, e retirada de licenças e carta de exame para atuarem (SILVA, 2007; SILVA 

FILHO, 1996; MENESES, 2007). 

 

Nas agremiações de ofícios os oficiais buscavam definir regras de 

produção, hierarquia, disciplina e acesso ao saber técnico especializado 

da área por meio de estatutos e regimentos, o que permitia certo controle 

sobre o mercado, além de fatores como qualidade e preço dos serviços 

prestados (SILVA, 2007: 70).  

 

Os diferentes espaços de trabalho ocupados por esses oficiais mecânicos eram 

chamados de oficinas. Sua particularidade é perceptível tanto no discurso oficial êmico, em 

que “oficina é o nome genérico dos lugares em que trabalham oficiais de qualquer oficio” 

(BLUTEAU[1712 – 1728]: 47), quanto na caracterização geral desses espaços de trabalho, 

uma vez que “o exercício de um ofício dentro de um lugar privado independia da 

habilitação legal” (SILVA FILHO, 1996: 97). O termo oficina refere-se assim aos espaços 

físicos de trabalho desses oficiais mecânicos, estejam ou não inseridos na máquina 

administrativa. 

                                                 
76

O confronto entre os documentos escritos e a cultura material tem aqui um potencial para entender 

personagens quase completamente ausentes na literatura analítica, mais do que isso, compreender a dinâmica 

do fazer, materializado, com a dinâmica das mentalidades. 
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Inseridos na máquina administrativa temos as tendas e oficinas relacionadas a 

determinados ofícios nos centros urbanos. Nelas é possível perceber a performance do 

desenvolvimento de um trabalho manual em meio ao público transeunte; tomando 

conotações que nos remetem a um teatro, a uma cena performática que tem como resultado 

uma materialidade inserida em um contexto também comercial mercantil (ver Figuras 75 e 

76). 
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Figura 75– Loja de sapateiro. Aquarela de Debret 1834-1839. http://www2.unopar.br/sites/museu 

 

 

Figura 76– Loja de barbeiros. Aquarela de Debret 1834-1839. http://www2.unopar.br/sites/museu 
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Diferente das implantadas nos centros urbanos, as oficinas ou “cabanas” (sic VON 

BURGUER, 1927) dos artesãos produtores de vasilhas de pedra-sabão ocupavam as áreas 

rurais, nos limites dos então aglomerados urbanos. Apontam para essa possibilidade três 

fatores: a presença de uma comunidade de artesãos com indícios de produção desde a 

metade do século XVIII, o não reconhecimento da atividade pelo Estado e as 

particularidades do processo produtivo (necessidade da utilização do torno hidráulico e 

proximidade de fonte de matéria-prima). 

Diversos ofícios mecânicos de Vila Rica no século XVIII - alfaiate, barbeiro, 

cabeleireiro, carpinteiro, cuteleiro, cerqueiro, escultor, espadeiro, espingardeiro, ferrador, 

ferreiro, latoeiro, marceneiro, oleiro, ourives, pedreiro, rebocador/retalhador, sapateiro, 

seleiro, serralheiro, carpinteiro, canteiro, sangradores, e tantos outros (SILVA FILHO, 

1996; SILVA, 2007) - tem, em diferentes proporções, seu ofício controlado e 

“padronizado”.  

Visto que não há referência na bibliografia ou na documentação consultada sobre a 

produção de vasilhas de pedra-sabão, somada às características e locais das oficinas dos 

artesãos, aparentemente, seria este “um ofício não oficial”. Isto porque é provável que para 

o desenvolvimento de tal atividade não houvesse necessidade de licença estatal, talvez pela 

falta de interesse do Governo (devido aos baixos valores de mercado
77

) ou 

desconhecimento. Está última opção torna-se pouco provável se considerarmos artefatos 

pertencentes a famílias mais abastas, que inclusive tinham cargos no Governo, como é o 

caso de uma panela/frigideira (Ind. 17) de origem da Casa dos Barões de Camargos, em 

Ouro Preto. 

Um estudo historiográfico que parte da análise das cartas de registros de exames de 

ofício entre os anos de 1722 e1803 identifica um total de 529 oficiais mecânicos em Vila 

Rica, dos mais variados ofícios, dos quais 442 (83,55%) são homens livres, 23 (4,34%) 

escravos, 20 (3,78%) forros e 44 (8,31%) negros livres (SILVA FILHO, 1996: 81). 

Destaca ainda o historiador que a estimativa para população de Vila Rica no período é de 

aproximadamente 20mil pessoas, chegando, assim, a uma proporção de um oficial 

mecânico para cada quarenta pessoas (ibdem). 

Outro quadro, apresentado por Fabiano Silva (2007) em dissertação que trata dos 

pedreiros em Vila Rica (já mencionada anteriormente), aborda a “ocupação e condição dos 

oficiais com maior ocorrência na Derrama do termo de Vila Rica em 1764” (SILVA, 2007: 

                                                 
77

Segundo Silva Filho (2006 : 65) « Os documentos de época revelam que as atenções dos oficiais camaristas 

se centravam sobre um grupo especial de ofícios, nitidamente àqueles que eram mais requisitados(...) ». 
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87). Nele consta uma divisão quantitativa entre os diferentes ofícios, além de informar se 

os profissionais são livres ou forros, sendo que, na maior parte da documentação não 

consta tal informação (SILVA, 2007: 87) (ver Gráfico 6).  

 

 

Ocupação Forro Livre n/c Total 

Sapateiro 30 1 114 145 

Alfaiate 41 
 

75 116 
Carpinteiro, carapina e 
marceneiro 15 1 63 

 Ferreiro 21 1 46 68 

Pedreiro 2 
 

39 41 

Ferrador 9 
 

26 35 

Barbeiro 14 
 

2 16 

Seleiro 4 
 

10 14 

Caldeireiro, latoeiro e serralheiro 2 
 

10 12 

Cabeleireiro 1 
 

10 11 

Total 139 3 395 537 

Gráfico 6– “Ocupação e condição social dos oficiais com mais ocorrência na Derrama do termo de Vila 

Rica (1764)” (SILVA, 2007: 87). 

 

Considerando a materialidade - no caso as vasilhas de pedra-sabão - podemos 

acompanhar, mesmo que parcial e pontualmente, aspectos das relações vividas por esse 

coletivo (LATOUR, 2004). Aqui, os gestos, técnicas e tecnologia empregada na confecção 

dessa população de artefatos podem indicar conhecimentos, práticas, experiências de 

relação com essa materialidade, vividas mais intensamente por outros ofícios.  

A maneira como se extrai a matéria-prima (serrote ou desbaste), as técnicas de 

entalhe e desbaste, as ferramentas utilizadas e a necessidade de conhecimento mínimo para 

a medição rígida, poderiam sugerir uma aproximação pedreiros, marceneiros, carpinteiros 

e serralheiros (ver Figuras 77 a 79). A pua no discurso êmico do século XVIII, por 
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exemplo, é um “instrumento de marceneiro e carpinteiro, que fura” (BLUTEAU [1712 – 

1728]: 816). Os oficiais mecânicos ligados a tais atividades, no entanto, são 

quantitativamente baixos (ver Gráfico 6), o que torna pouco provável que os “paneleiros” 

estejam inseridos em tal categoria, sendo mais provável uma dinâmica relacional e coletiva 

da qual participam vários ofícios. 

 

 

Figura 77– Imagem com o uso do compasso ligado 

ao trabalho da madeira – MAO, Belo Horizonte – 

MG.  

 

Figura 78– Artesão fazendo uso do compasso. 

 

Figura 79– Os serradores. Aquarela de Debret 1834-1839. http://historiaepresente.blogspot.com 

 

http://historiaepresente.blogspot.com/
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O torno, por mais que seja artefato utilizado em outros fazeres (oleiros, por 

exemplo) tem características particulares, como a tração hidráulica, utilização de matéria-

prima farta localmente e a situação da peça presa ao torno horizontalmente (ver Anexo 14: 

Preparo da Pré-Forma e Fixação no Torno). Isto implica na percepção de um fazer único, 

caracterizado enquanto experiências de constituição mútua (homem/materialidade) na 

confecção das vasilhas de pedra-sabão. Dessa relação coletiva certamente participam 

conhecimentos, experiências, ferramentas, gestos, que se relacionam – em maior escala – 

ao restante da coletividade.  

 Relacionando a escala gestual/tecnológica a uma de representação social, colocadas 

em patamar análogo, também de implicações sobre o andamento do bom mundo comum 

(LATOUR, 2004); parece que tal produção estava ligada a grupos de colonos livres, forros 

e escravos, que tiveram (ou não) contato com alguma outra atividade/ofício.   

A perspectiva aqui levantada ganha força se retomado o caráter “não oficial” da 

produção de vasilhas de pedra-sabão, a possibilidade de um trabalho sazonal78 (VON 

BURGUER, 1927) e inserindo-as nas relações vividas pelos oficiais mecânicos no período, 

que apresentam uma dinâmica de atividade própria, na qual é possível o trânsito entre as 

diferentes ocupações/fazeres/ofícios“
79

 (SILVA, 2007; SILVA FILHO, 1996). 

 Pode-se especular, por exemplo, que um oficial trabalhasse para um mestre canteiro 

e, em outros horários ou períodos, manufaturasse vasilhas de pedra-sabão para venda e 

troca, tanto nos centros urbanos quanto nos caminhos. É necessário, no entanto, levar em 

consideração as características da materialidade (principalmente peso e morfologia como já 

visto em item anterior) que nesse caso influenciam no transporte e venda. Von Burguer 

(1927: 520) aponta que em uma carga de burro cabem cerca de 20 panelas, e continua: 

 

Quando o artesão tem pronto um número suficiente de panelas para 

formar uma ou duas cargas (...), ele carrega seu burro e vai à cidade, onde 

há um negociante amigo. Ali, vende seus produtos, ou melhor, troca-os 

por outras mercadorias, carrega seu burro com suas compras e volta para 

sua aldeia (VON BURGUER, 1927: 520). 

 

                                                 
78

Tal possibilidade é levantada a partir dos relatos de Von Burguer (1927 : 520) onde ele afirma, como já 

visto que « ele (o artesão) interrompe seu trabalho industrial nos tempos da colheita e em qualquer outro 

tempo, quando há um serviço mais urgente ou mais rendoso ». 
79

Além dos oficiais livres – cujo trânsito entre os diferentes ofícios é citado – há também os escravos de 

aluguel e ao ganho que «circulavam pelas vilas a procura de trabalhos imediatos e temporários, pagos ao 

jornal, que lhes propiciassem ganhos pecuniários ou mesmo em espécie ; ganhos que seriam dirigidos em 

parte a seus senhores, em parte para o sustento de suas necessidades diárias : alimentação, vestuário e ás 

vezes moradia» (SILVA FILHO, 1996 : 107). 
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Figura 80– Tropeiro. Aquarela de Debret 1834-1839. http://www.asminasgerais.com.br 

 

Há de se especular, também, sobre a possibilidade de alguns desses artefatos serem 

produzidos sobre encomenda, algumas vezes até mesmo por mestres e/ou oficiais com 

maior habilidade, conhecimento e controle gestual e técnico, na relação com a matéria-

prima. Em tal ressalva, podem ser consideradas a morfologia e aparato 

gestual/técnico/tecnológico da população de artefatos analisada na pesquisa, dos quais 

chama atenção a presença de alambiques (Ind. 22 e 35) – um dos quais produzido 

totalmente por entalhe (Ind. 35) -, barris (Ind. 18 e 20) – idênticos às formas encontradas 

em madeira -, taças (Ind. 24 e 25), vaso (Ind. 5), entre outros
80

. 

Há de se cogitar também a possibilidade de que estejam ligados a grupos de 

africanos que, tal qual os portugueses, poderiam ter tido contato com esses artefatos do 

outro lado do atlântico. É necessário destacar, porém, que no caso dos portugueses, a 

                                                 
80

Para descrição geral dos indivíduos remeter-se a item anterior. Para descrição detalhada remeta-se ao 

Anexo 1. 
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afamada “pedra de ançã”, “análoga à pedra-sabão” (LIMA JUNIOR, 1978), não foi 

utilizada na confecção de utensílios
81

.  

Já no continente africano encontramos referências a vasilhas de pedra-sabão no 

sítio arqueológico correspondente ao conjunto de ruínas da Grande Zimbábue (FAGAN, 

1965; 1988; PHILLIPS, 1999). Escavações arqueológicas no local revelaram que nos 

“sedimentos do Grande Cercado e estratos superiores da Acrópole continham muitos 

enfeites de ouro e cobre, além de tigelas e esculturas de fina qualidade feitas em pedra-

sabão” (FAGAN, 1988: 553).  

Torna-se possível, a partir de tal constatação, levantar a possibilidade de que tal 

produção estivesse atrelada a grupos negros, escravizados, livres ou forros. Camilla 

Agostini (1998) já aponta para essa possibilidade em estudo de cultura material referente a 

grupos de africanos. Ao analisar cachimbos cerâmicos com “motivos” africanos, a 

arqueóloga afirma que:  

 

Estes parecem os principais exemplos de cultura material de uso 

cotidiano relacionada diretamente aos escravos. Podemos pensar, ainda, 

na produção de objetos de ferro ou em matérias-primas locais, como é o 

caso da pedra-sabão em Minas Gerais (AGOSTINI, 1998: 117). 

  

Não se trata, aqui, de atrelar a produção a um grupo determinado. Antes disso, a 

pretensão é de acompanhar aspectos da rede dinâmica e coletiva na qual se inserem homem 

e materialidade, constatando uma sociedade onde as rupturas são constantes, a “mobilidade 

social” é vivida, as idéias se projetam sobre uma realidade crua, apontando opções e 

estabelecendo novas dinâmicas no andamento do bom mundo comum (LATOUR, 2004).   

 

3.2.3. A vida das coisas: apontamentos sobre espaços e mobilidade 

 

 Partindo da materialidade (GONZALEZ-RUIBAL, 2007), e trazendo vida às coisas 

(INGOLD, 2008B), temos a possibilidade de acompanhar aspectos das relações coletivas 

(LATOUR, 2004) - que envolvem também homem-materialidade - no decorrer da historia 

de vida desses artefatos (HOLTORF, 2002). Tratando materialidade e humano a partir dos 

mesmos termos (WEBMOOR, 2007), e cientes do caráter e alcance da produção, é 

possível passar às etapas posteriores à gestação e nascimento, vividas por essa população 

de artefatos. 

                                                 
81

Tal afirmativa parte, no entanto, de levantamento bibliográfico e visita oportunística feita na localidade 

portuguesa. 
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 Nesse caso, e como já visto anteriormente, os artefatos resgatados em contexto 

arqueológico remetem a uma gama maior de informações (situação espacial – vertical e 

horizontal - durante a coleta, por exemplo), nos proporcionando abordagens mais 

elaboradas. No entanto, mesmo os artefatos fora de contexto arqueológico (doação, por 

exemplo) também serão aqui considerados, na medida em que características da 

materialidade, marcas de suas etapas de vida, também nos dão indícios dessa dinâmica no 

passado.   

Retomando o gráfico de dispersão espacial das categorias de artefatos no sítio 

arqueológico – com base nos fragmentos (ver Gráfico 7) - percebemos a maior presença 

dos fragmentos de pedra-sabão no setor sul, seguido pelos setores leste, central e norte, 

sendo que, no setor Oeste não foram registrados fragmentos de vasilhas de pedra-sabão 

(COOPERATIVA CULTURA, 2010). 

 

Gráfico 7 - Distribuição das categorias de artefatos nos setores do sítio arqueológico Faz. Do Padre Fraga 

(COOPERTIVA CULTURA, 2010: 353). 

 

Considerando o universo dos indivíduos/artefatos temos um quadro diferente. A 

população totaliza quinze, dos quais 7 são panelas, 1 frigideira, 1caldeirão, 2 tigelas rasas, 

2 tampas, 1 copo (?) e 1 vaso.  Distribuídos espacialmente no registro arqueológico 

segundo gráfico abaixo (ver Gráfico 8).  

  



131 

 

 

Gráfico 8– Relação dos tipos de artefatos por setores do sítio arqueológico Fazenda do Padre Fraga. 

 

Como visto no tópico que trata do sítio arqueológico em questão, levando em 

consideração toda a materialidade registrada, os setores sul e oeste foram interpretados 

como locais de carga e descarga, com calçamento de pedra cujos fragmentos de material 

utilitário (pedra-sabão, cerâmica e louça) presentes “podem ser, em parte, resultante de 

quebras ocorridas ou percebidas e descartadas neste momento de descarga de mercadorias” 

(COOPERATIVA CULTURA, 2010: 356). Mesmo apresentando maior número de 

fragmentos de pedra-sabão, o material oriundo de tal área encontrava-se bastante 

fragmentado, possibilitando a definição de apenas três indivíduos/artefatos: uma tigela rasa 

(Ind. 1), um caldeirão (Ind. 4) e uma panela (Ind. 11).   

Já o setor norte, área interpretada como possível cozinha, curiosamente apresenta 

menor número tanto de artefatos, quanto de fragmentos de pedra-sabão, em uma 

comparação com as demais categorias. Destas, a cerâmica representa o maior número de 

amostras, tanto com relação às demais categorias de artefatos do setor, quanto na relação 

com as de mesma categoria em outros setores (COOPERATIVA CULTURA, 2010: 354). 

É importante notar que os artefatos de pedra-sabão identificados na área - uma tampa (Ind. 

15) e uma panela (Ind. 6) - têm características funcionais análogas aos artefatos de 

cerâmica que, por sua vez, são de acesso mais fácil sendo, portanto, mais intensamente 

utilizados.  

Os setores leste e central apresentam a mesma quantidade de fragmentos de pedra-

sabão. Devido ao fato do material estar menos fragmentado que o do setor sul (carga e 

descarga) e haver maior quantidade de fragmentos que o setor norte (cozinha), foi possível 

a identificação de um maior número de indivíduos (ver Gráfico 8 e Figuras 81 e 82). 
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Figura 81 – Trincheira 1 - setor Central. Panela de 

pedra-sabão (Ind. 7) in situ (COOPERATIVA 

CULTURA, 2010: 344). 

 

Figura 82– Panela de pedra-sabão resgatada na trincheira 

1, setor Central - Indivíduo 7. 

 

 No setor central, correspondente à edificação sede, foi possível a definição da área 

adjacente à cozinha (setor norte da planta), denominada “zona de cantaria” (extremo 

nordeste do setor central), “com possibilidade de que tenha comportado uma capela” 

(COOPERATIVA CULTURA, 2008: 15; ver Anexo 5: Croqui Geral sítio arqueológico 

Ruinas Faz. do Padre Fraga). Nesse setor foi possível a identificação de duas panelas (Ind. 

7 e 10), uma frigideira (Ind. 8), um copo (Ind. 2) e um vaso (Ind. 5). 

No setor leste, interpretado como área que comportava as senzalas e casa de 

colonos (COOPERATIVA CULTURA, 2010: 355), foi possível a identificação de um 

número mínimo de cinco indivíduos: três panelas (Ind. 9, 12 e 13), uma tampa (Ind. 14) e 

uma tigela e rasa (Ind. 3), todos ligados ao preparo do alimento (panelas e tampa) e 

consumo (tigela rasa).  

Uma análise comparativa entre os indivíduos de pedra-sabão presentes nos 

diferentes espaços do sítio, relacionadas à morfologia e funcionalidade propostas, nos 

possibilita o levantamento de questões importantes.  

Na área abordada como cozinha constam artefatos referentes ao preparo do 

alimento (panela e tampa) enquanto, na área adjacente da cozinha e sede (parte do setor 

central) estão também atrelados ao acondicionamento, serviço (Ind. 5 - vaso) e consumo 

(Ind. 2 – copo) (ver Gráfico 9).  

O indivíduo 5 (vaso) foi interpretado como de acondicionamento e serviço por não 

apresentar marcas de fuligem o que, por sua vez ocorre em todos os indivíduos 

identificados como do tipo panela. Este também tem morfologia de mais difícil elaboração, 

pois requer a confecção da face interna através de ângulos de torneamento menores (ver 

Anexo 15: Ângulos de Torneamento), além de decoração com friso na face externa da 

carena e matéria-prima aparentemente diferente do restante da coleção do sítio 

arqueológico. 
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Gráfico 9– Relação forma/função da população de artefatos correspondente ao sítio 

arqueológico Fazenda do Padre Fraga. 

 

As panelas - que das vasilhas utilizadas no preparo do alimento são as de confecção 

que requer menor desgaste de energia, tempo, atenção e habilidade- são maioria na coleção 

do sítio arqueológico (em número de 7). Já as frigideiras, cuja morfologia nos remete a 

relações mais estreitas com a materialidade durante a manufatura, são representadas na 

amostra apenas pelo indivíduo 8. As tampas, que também evocam uma relação 

homem/materialidade mais complexa durante a etapa de manufatura, aparecem em número 

de dois (Ind.14 e 15) - mesmo havendo nove panelas, às quais potencialmente compunham 

uma relação -. 

Incluindo os indivíduos presentes nos museus, mesmo não sendo possível indicar a 

procedência exata e contexto de coleta de tais artefatos, é possível pontuar aspectos das 

relações que contribuem com a abordagem proposta. 

Como já visto em tópico que trata da população de artefatos, os indivíduos do 

subtipo panela só estão presentes no sítio arqueológico, onde são predominantes frente às 

demais categorias. Nos museus, os componentes do acervo são dos subtipos frigideiras e 

caldeirões. Tais relações podem indicar que esses indivíduos/artefatos participam de 

maneira diversa na dinâmica de vida do bom mundo comum (LATOUR, 2004). O fato de 

nos museus não estarem presentes as panelas, tipos de maior recorrência no sítio 

arqueológico e na produção contemporânea, pode ser indicador de que estes ainda (e não 

consciente nem intencionalmente) necessitam ser plenamente considerados. Percebemos 

assim a ausência tanto da figura do artesão quanto do processo produtivo, como se dá na 

atualidade. 

 Não obstante a certeza de que artefatos de procedência arqueológica carregam uma 

gama maior de informações, sendo, portanto, passíveis de análises mais elaboradas, os 
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artefatos “descontextualizados” trazem novas informações, na medida em que são 

participantes da dinâmica coletiva. 

 Os barris presentes na coleção do MI (Ind. 18 e 20) tem morfologia e 

funcionalidade análoga aos de madeira, incluindo decoração na face externa que nos 

remete aos aros de metal. Em termos produtivos, no entanto, não parece haver relações 

próximas entre os de madeira e os de pedra-sabão. Nesse ponto, e se relacionando com o 

coletivo, é na funcionalidade que encontramos a chave para a percepção dos aspectos 

dessas relações coletivas (LATOUR, 2004). 

Os barris de madeira eram utilizados no acondicionamento e transporte. Em 

dicionário do século XVIII, atrelado aos costumes europeus, consta que seriam utilizados 

como contentores de “pólvora, alcatrão, azeite e vinho” (BLUTEAU [1712 – 1728]: 57). 

No Brasil, há referências à sua utilização no acondicionamento e transporte de água (ver 

Figuras 83 a 86).  

 

 

Figura 83– Cenas urbanas. Aquarela de Debret 1834-1839. 
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Figura 84– Carregadores de água. Rugendas, 1835. 

 

 

Figura 85– Comércio de água no Rio de Janeiro. Thomas Ender, 

1817-1818. http://www.casaruibarbosa.gov.br 

 

Figura 86– Oratório na esquina. 

William John Burchell, s/id. 

http://www.casaruibarbosa.gov.br 

 

Os barris de pedra-sabão, devido a seu peso elevado, não parecem ter vivido essa 

experiência. Ao contrário, estes estariam ligados a uma esfera do acondicionamento dentro 

da propriedade (cozinha, áreas adjacentes, área externa, para apontar algumas 

http://www.casaruibarbosa.gov.br/oprazerdopercurso/costumes.htm
http://www.casaruibarbosa.gov.br/oprazerdopercurso/costumes.htm
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possibilidades), urbana ou rural. Na Ficha de catalogação do MI consta que o indivíduo 20 

teria sido utilizado “para guardar água-doce, gordura, carne de porco e outros misteres”
82

. 

Há também de se destacar a presença de dois alambiques (Ind. 22 E 35) que 

apresentam técnica de confecção diferenciada dos demais artefatos, chegando à 

necessidade de trabalho com novos instrumentos e conhecimentos métricos mais precisos. 

O indivíduo 35, presente no MAO, tem grandes dimensões e foi totalmente confeccionado 

por entalhe, devido à impossibilidade em se trabalhar uma panela tão grande no torno. No 

caso do indivíduo 22, de menores dimensões, a panela e a gola são torneadas e o capelo, 

torneado e parcialmente entalhado. 

 Se retirarmos o adjetivo “social” dado à mobilidade atribuída aos agentes humanos 

(artesãos), e culminando com uma abordagem onde os artefatos têm agência/vida; 

percebemos uma dinâmica na qual esses indivíduos/artefatos ocupam diferentes espaços, 

estabelecem diferentes relações e vivem experiências distintas. 
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Ficha de Catalogação Museu da Inconfidência – SCAM Sistema de Controle do Acervo Museológico – 
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CAPÍTULO 4: MUSEOLOGIA EM AÇÃO 

 

O presente Capítulo tem como objetivo o acompanhamento de aspectos da 

dinâmica coletiva (LATOUR, 2004) das quais participam as vasilhas de pedra-sabão em 

etapa de vida referente ao processo de musealização (BRUNO, 1995). Com esse intuito 

seguem os tópicos “4.1. Experiências museológicas” e “4.2. Exercícios de musealização” 

nos quais constam respectivamente: uma análise do discurso expográfico, e a idealização e 

proposição de exercícios de extroversão das informações levantadas e conhecimento 

produzido na pesquisa.  

Como visto no “Capítulo 1: Relações com a Materialidade” a Museologia é aqui 

definida como disciplina voltada para o estudo e experimentação do fato museal 

(GUARNIERI, 1990; BRUNO, 1995; 2000). Este último, por sua vez, é caracterizado pela 

relação entre homem e objeto em um cenário (idem) que, se colocado em termos 

simétricos nos remete a uma continuidade com a abordagem arqueológica construída. 

No que toca à interface Arqueologia e Museologia retomamos também o conceito 

arqueológico de história de vida dos artefatos (HOLTORF, 2002) e a perspectiva da 

Arqueologia do Presente (GONZÁLEZ-RUIBAL, 2009). Sobre o primeiro, Holtorf (2002) 

chama de curta história de vida de um artefato, as etapas de busca de matéria-prima, as 

várias etapas de preparo, uso e descarte. A etapa tratada no presente capítulo, na qual o 

artefato passa a ter contato de vida com uma instituição museológica, se insere no que o 

autor chama de longa história de vida. É a partir de tal alargamento conceitual que se dá o 

desenvolvimento da pesquisa, compreendendo as etapas de descoberta, estudo e exposição 

enquanto parte da vida das coisas (HOLTORF, 2002: 54).  

 As propostas da Arqueologia do Presente se aproximam da abordagem 

museológica ao inserir em seus objetivos “os programas de desenvolvimento e as 

interferências estatais na vida das comunidades que estuda” (GONZALEZ-RUIBAL, 2009: 

21). Em sentido convergente, a Nova Museologia aponta que os “novos museus” devem 

ser um instrumento de desenvolvimento social e cultural, a serviço de uma sociedade 

democrática (BRUNO, 2000), destacando o alto potencial e a possibilidade real de se 

trabalhar com ações críticas e participativas. Nesse caso, estaríamos trazendo novas vozes 

para o debate, agregando agentes e informação, como novas entidades chamadas frente ao 

poder de consideração do coletivo. (LATOUR, 2004).  

 É também a perspectiva da Nova Museologia que nos dará parâmetros para a 

proposição de experimentações museológicas (4.2. Exercícios de musealização) voltadas 



138 

 

para o desenvolvimento da criatividade, do senso crítico, do despertar da consciência, da 

compreensão da identidade como plural e, principalmente, da inserção de novos atores 

(humanos e não-humanos) na dinâmica coletiva vivida pelos artefatos de pedra-sabão. As 

propostas de extroversão do conhecimento têm como ponto central agregar novas 

informações a esse coletivo, visando um novo olhar sobre esse patrimônio cultural.  

Isto posto seguem as análises dos discursos expográficos dos museus que têm 

acervos em pedra-sabão e as propostas de extroversão do conhecimento elaboradas no 

contexto da pesquisa. 

 

4.1. Experiências Museológicas 

 Pretende-se aqui apresentar apontamentos sobre o discurso expográfico nas 

instituições envolvidas na pesquisa (MI e MAO). O foco está nas vasilhas de pedra-sabão, 

atentando para o lugar que elas ocupam nesse coletivo e as possíveis percepções que o 

público tem das que estão expostas em contexto museológico.  

Para tal é necessário fazer referência ao conceito gerador de cada museu, à sua 

historicidade e à formação dos acervos, já tratados no “Capítulo 2: Entre museus, sítios 

arqueológicos e comunidades de artesãos”. 

 

4.1.1. Museu da Inconfidência - MI 

A passagem do Regime Imperial para o Republicano traz consigo a necessidade de 

consolidação de uma nova estrutura frente à sociedade. Com esse intuito, novos símbolos e 

heróis foram forjados, em contraponto aos que estavam associados ao período anterior. 

Nesse contexto o Largo do Paço no Rio de Janeiro passou a ser chamado Quinze de 

Novembro, a Estrada de Ferro Dom Pedro II, Central do Brasil, os símbolos nas moedas 

foram alterados e uma nova lista de festas nacionais foi criada (CARVALHO, 2004; 

SCHWARCZ, 1999).   

O MI surge nesse contexto, a partir do qual é possível acompanhar dinâmicas 

relacionadas à Inconfidência Mineira enquanto fato importante. Seus protagonistas foram 

valorizados enquanto defensores de uma sociedade mais igualitária e livre, fazendo alusão 

ás pretensões, ao menos presente em discurso, da então República. Esse eco chega ao 

Estado Novo de Getúlio Vargas (1937-1945), responsável pelo ato de fundação do MI, que 
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com maestria conseguiu lidar com esse jogo de representações e firmar novos heróis para o 

regime vigente
83

. 

Segundo a documentação de catalogação interna do MI, organizada pelo Cônego 

Raimundo Otávio da Trindade e datada do ano de 1946, consta “Um alambique de pedra-

sabão localizado no 1◦ Pavimento, Sala VIII, conhecida por Sala das Cadeirinhas e por 

Sala da Pedra-Sabão”
84

 (Ind. 22). Outro documento elaborado pelo museólogo Orlandino 

Seitas Fernandes, nos anos de 1954-55, informa a localização de tais artefatos na “Sala IIB 

(conhecida como Sala da Pedra-Sabão)”. Ainda sobre esta sala há uma pequena descrição: 

 

A sala em que está o visitante primitivamente serviu de cozinha e 

privadas dos detentos homens, na velha cadeia. Em frente às mesas deste 

conjunto exposicional estão situados o fogão, a pia e as privadas. (...) No 

fogão estão expostos um caldeirão da Penitenciária (XIX), uma grande 

panela e um alambique para destilar cachaça, ambos de pedra-sabão e do 

século XIX, bem como outros elementos de cozinha (FERNANDES, 

1965: 15-17). 

 

Chama atenção, em uma análise conjunta dos documentos, a mudança na 

nomenclatura técnica referente à localização das salas (de Sala VIII para Sala IIB), porém 

a referência à “pedra-sabão” como denominação para a sala expositiva permanece. 

Sobre a ótica da perspectiva museológica adotada na pesquisa, os 

artefatos/materialidade estão inseridos em uma dinâmica coletiva. No caso do MI eles não 

são só classificadores do espaço/sala como instituídos enquanto participantes do bom 

mundo comum (LATOUR, 2004). Nesse sentido, chamamos atenção não para sua 

presença, mas para as relações coletivas que se estabelecem durante esta etapa da história 

de vida desses artefatos.  

A partir da experiência vivida no MI, é possível acompanhar alguns aspectos dessa 

dinâmica que se referem à análise do discurso expográfico, enfatizando sua participação no 

coletivo na atualidade – em escala micro, relação museu-público -. Partindo da 

materialidade/artefato, e no que toca à Museologia, pretendemos o acompanhamento de 

uma das facetas de manifestação do fato museal. 

Atualmente, no MI estão expostos na sala “Vida Social”, a segunda do percurso 

museológico sugerido, dois barris e suas respectivas tampas (Ind. 18 a 21), uma frigideira 

                                                 
83

 Instituição do MI mediante Decreto-lei e n
o
 965, de 20 de dezembro de 1938.Aberto ao público 1944. 

(MOURÃO,1995; 1999). 
84

Ficha de Catalogação Museu da Inconfidência – SCAM Sistema de Controle do Acervo Museológico – 

Impressa em 2008. N◦ de inventário 2774 
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(Ind. 16) e um alambique (Ind. 22) de pedra-sabão (ver Anexo 16: Sala Vida Social - MI). 

Ao entrar na sala o visitante se depara imediatamente com uma mesa com um tacho de 

madeira (ver Anexo 16, conjunto expográfico 4). Estes estão afastados aproximadamente 

um metro e meio da parede lateral direita e três metros da parede ao fundo (ver Figuras 87 

e 88). 

 

Figura 87– Sala “Vida Social” – MI. 

 

Figura 88– Sala “Vida Social” - MI. 

 

Aproximadamente um metro à esquerda deste conjunto encontra-se uma bancada de 

metal, em “L”, com a quina quase alinhada com a aresta da parede. Suas extremidades, o 

que seria o início e o fim da bancada, estão voltadas para a entrada e a saída da sala (ver 

Anexo 16: Sala Vida Social - MI).  

Na quina da bancada de metal em “L”, dentro de uma redoma de vidro, com luzes 

fracas incidindo diretamente sobre ele, encontra-se o alambique (Ind. 22) de pedra-sabão 

(ver Anexo 16, conjunto expográfico 1).  

Na extremidade que aponta para a saída da sala, também envoltos em uma redoma 

e com média luz incidente, encontram-se dois exemplares de formas de doce em pedra-

sabão e seus respectivos positivos em gesso (ver Anexo 16, conjunto expográfico 2).  

Em situação diagonal direita ao alambique, encostado na parede ao fundo, atrás da 

mesa com o tacho de madeira, encontra-se uma pequena bancada, que faz parte da 

arquitetura da edificação, onde estão expostos dois barris e suas respectivas tampas (Ind.18 

a 21) e uma frigideira (Ind. 16) entre eles (ver Anexo 16: Sala Vida Social - MI).    

Numa configuração geral, percebemos que a bancada em “L” encontra-se em 

situação de guia para os visitantes, como indicador de um possível percurso que a toma 

como baliza (ver Anexo 16: Sala Vida Social - MI). Ao adentrar a sala, esta bancada junto 

à mesa de madeira com o tacho (conjunto expográfico 4), gera uma sensação de barreira, 
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incorporando talvez a função de uma vitrina de vidro, impedindo o acesso do visitante aos 

artefatos que estão próximos à parede do fundo (as vasilhas de pedra-sabão).  

Ao seguir o percurso sugerido, o visitante se depara inicialmente com o Alambique 

(Ind. 22), peça chave da expografia e, em seguida, se depara com as formas de doce (ver 

Anexo 16: Sala Vida Social - MI). Os barris e a frigideira ficam ao fundo, como 

coadjuvantes. 

Essa configuração, que tem como ponto central a barreira sensorial, divide ainda o 

espaço da sala em dois opostos. Na maior área, que abrange quase toda a sala partindo da 

barreira em sentido à porta, diagonal e saída, encontramos uma área de livre circulação 

(Anexo 16: Sala Vida Social - MI). A própria disposição paralela de duas bancadas de 

metal, onde se encontram expostos artefatos de uso cotidiano (louça, talheres, entre 

outros), passa a sensação de trânsito nos dois sentidos, como uma via de mão dupla. Em 

oposição, encontramos uma pequena área de mais difícil acesso aos visitantes, um espaço 

de circulação mais restrito e menos convidativo, no qual encontramos os dois barris e a 

frigideira.   

Entre o movimento visual e físico que vai do Alambique para as formas de doces, o 

visitante verá um grupo de artefatos situado ao fundo, que será no entanto, muito pouco 

explorado devido à configuração e disposição dos componentes na sala. Devido à 

localização da bancada de metal em “L” junto ao conjunto expositivo quatro, e Ao 

percurso sugerido, a pessoa se aproximará do Alambique e das formas de doce, deixando a 

aproximação com os demais artefatos, (conjunto expográfico 3) à mercê das 

circunstâncias, da vontade e do interesse do visitante.  

Os artefatos de pedra-sabão expostos na bancada de metal encontram-se em pontos 

de quebra ou mudança de movimento (conjunto expográfico 1 na aresta; e 2 próximo ao 

final da bancada). A aresta, onde está o alambique, indica uma mudança de orientação, 

enquanto a proximidade com o final da bancada leva à uma sensação de maior liberdade 

espacial. O visitante tem nesses pontos, uma tendência a parar, e induzido pela 

proximidade física, observar esses artefatos, estando assim não só mais atento aos detalhes 

como mais próximo à experiências e sensações. 

Corroborando com essa ideia de maior atenção dada a este artefato, podemos nos 

remeter aos textos explicativos, situados entre o alambique e as formas de doces, em uma 

placa de metal (ver Anexo 17: Textos – Sala Vida Social – MI). O discurso apresentado faz 

referência ao universo diverso de formas e funções dos artefatos de pedra-sabão, porém, 

nota-se palavras que denotam maior significância a determinados significados, como 
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“raro” ao se referir ao alambique, e também ao citar os trabalhos de “Aleijadinho” em 

Congonhas do Campo. Relegando assim, os demais utensílios de pedra-sabão a segundo 

plano, representados apenas como “equipamento de cozinha” e transportando, por 

conseguinte, toda a carga criativa e social do fazer ao escultor, consolidado como ícone da 

história de Minas Gerais. 

Considerando a materialidade não apenas em seu caráter espacial, as marcas de 

vida presentes nos artefatos também podem ser citadas na busca das relações estabelecidas. 

A frigideira (Ind. 16) exposta na sala apresenta, em sua face externa, resquícios de fuligem 

que denotam seu contato com o fogo. Esses vestígios, no entanto, são percebidos somente 

em pontos específicos da superfície e em camadas finas, havendo negativo da retirada das 

crostas - como aparece em outros indivíduos analisados na pesquisa-. Nesse mesmo 

indivíduo, há marcas da ação de um instrumento, provavelmente uma espátula, utilizada na 

remoção da fuligem. O gesto da retirada da fuligem com uma espátula – feito durante a 

curadoria do material ou então pelo antigo proprietário (Antiguidades Toledo) -, denota a 

retirada de características físicas da materialidade que levem o visitante a perceber sua 

funcionalidade, seu cotidiano, numa tentativa de apagar os vestígios materiais de 

determinado período da história de vida do artefato. 

 Durante o trabalho de campo no Museu da Inconfidência85 ficou claro que a grande 

maioria dos visitantes não se aproximava dos artefatos próximos à parede. A maioria deles 

adotou a opção pelo espaço de maior circulação, reforçando a idéia da intervenção da 

barreira sensória no andamento do bom mundo comum (LATOUR, 2004). Nesse caso, os 

visitantes paravam antes da bancada de metal. Um terceiro comportamento percebido foi o 

de que os visitantes, após terminarem o circuito proposto, ou seja, após seguir o percurso 

sugerido pela bancada, davam a volta, e então paravam em frente, próximo a esse conjunto 

expositivo para uma apreciação mais detalhada. 

A proposta expográfica caminha assim em consonância com o conceito gerador do 

museu, proposto na sua criação em 1944: “preservar a memória da inconfidência mineira” 

(MOURÃO, 1999: 135). Ela é fruto também de sua historicidade e formação que, como já 

abordado no “Capítulo 2: Entre Museus, Sítios Arqueológicos e Comunidades de 

Artesãos”, está ligada a um jogo ideológico que tem como intuito forjar os novos heróis da 

recente República, como os personagens históricos, Aleijadinho e Tiradentes. A exaltação 

                                                 
85

O trabalho de campo no Museu da Inconfidência englobou tanto o estudo técnico das coleções quanto o 

acompanhamento das visitações no Museu. Eles foram feitos em um período de 10 dias no mês de Julho de 

2009. 
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de uma expressão cultural também se dá, através das referências ao Barroco que, no caso 

brasileiro, tem maior projeção e visibilidade nesse período.       

As constatações expostas acima levam a uma questão mais ampla, que envolve um 

grande paradoxo das coleções musealizadas, ou seja, a de que o artefato, ao mergulhar no 

contexto museológico perde o valor de uso e ganha valor de troca, embora estejam fora do 

sistema econômico (POMIAN, 1984). Ele é despido de sua funcionalidade e passa a ser um 

semióforo (POMIAN, 1984).  

No caso dos artefatos do MI, tal proposição é mais significativa, visto que dentro 

do museu encontramos exemplares despidos de sua funcionalidade cotidiana, com uma 

identidade senão forjada ao menos inexplorada, com páginas de sua história de vida 

arrancadas. Em contraponto, nas proximidades encontra-se uma grande feira, onde 

artefatos genuínos são comercializados e vistos enquanto símbolos de uma identidade 

mineira.  

 É possível então percebermos que a relação dos circuitos expositivos, a presença do 

material em determinada situação nas salas, a própria denominação dada às salas, os 

recursos de apoio didático (textos, audiovisual), entre outras características, podem levar a 

algumas reflexões sobre as percepções que se tem da materialidade. 

 O MI é certamente um dos maiores museus do país, com linguagem expográfica 

didática e crítica, além de produção científica, projetos de extroversão do conhecimento e 

ação social reconhecidos em nível nacional. Visto dessa amplitude e tomando em 

consideração a vizinha “feira de pedra-sabão” e a presença dos centros produtores, o 

museu torna-se de alto potencial para novas ações que viessem a intervir efetivamente com 

relação às panelas de pedra-sabão. 

 Como será visto no tópico “4.2. Exercícios de Musealização” a inserção de textos, 

vídeos, banners e a possibilidade de uma exposição temporária voltada para a dinâmica 

histórica das panelas de pedra-sabão, podem levar a um olhar mais crítico e atento para tal 

população de artefatos e também à valorização de um artefato enquanto bem cultural. 

Nesse processo surge a necessidade de se pensar no registro de tal atividade no livro de 

Ofícios do IPHAN
86

 e na participação das comunidades de artesãos atuais. 
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Refiro-me aqui ao Livro de Registro dos Saberes do IPHAN, instrumento legal de reconhecimento e 

preservação dos bens culturais de natureza imaterial, criado através do Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 

2000. Um bom exemplo, e que podemos tomar como modelo, é o do registro do Ofício das paneleiras de 

Goiabeiras, no Espirito Santo (INSTITUTO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, 2006). 
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4.1.2. Museu de Artes e Ofícios - MAO 

 Como visto em tópico que trata da apresentação dos museus (Capítulo 2: Entre 

Museus, Sítios Arqueológicos e Comunidades de Artesãos) o MAO foi aberto ao público 

em 2006, depois da reforma do edifício-sede da Estação Central do Brasil, na Praça Rui 

Barbosa, em Belo Horizonte, composto por dois edifícios (A e B, ver Anexo 18: Croqui 

Geral MAO) com dois pavimentos cada um (térreo e 1
o
 andar). O processo de instituição 

(LATOUR, 2004) do museu partiu de uma série de debates que definiram diretrizes ligadas 

à Nova Museologia. Ele teve como ponto central abordar o trabalho manual no processo 

histórico nacional, chamando atenção para o cotidiano e vivência não só das relações de 

produção, como das demais etapas da história de vida dos artefatos expostos. 

 Na sala “A proteção dos Viajantes” (ver Figura 89), por exemplo, estão expostos 

artefatos (roupas, armas, entre outros) que nos remetem a etapas da vida desses artefatos 

posteriores à SUA gestação e nascimento. Da mesma maneira, parte da galeria de entrada 

correspondente aos ofícios de “Transporte” e “Ambulantes” (ver Figura 90) apresentam 

expografia composta por canoa, cestaria, garrafas de vidro E carrancas, entre outros, nos 

remetendo ao cotidiano vivido por estes artefatos no bom mundo comum (LATOUR, 

2004). 

 

Figura 89– Sala “A Proteção dos Viajantes” - MAO. 

 

Figura 90– Parte da galeria de entrada 

correspondente aos Ofícios “de Transporte” e 

“Ambulantes” - MAO. 

 

Nesse sentido, não só é possível a percepção de uma nítida aproximação com a 

perspectiva adotada na pesquisa, como um altíssimo potencial ao se tratar as abordagens 

contemporâneas, no que toca à construção do conhecimento, através de perspectivas 

arqueológicas e de estudos de cultura material. 

Sob a ótica da Musealização da Arqueologia (BRUNO, 1995; 2000), há referências 

no quiosque multimídia ligado à “Cerâmica e Olaria” situado no térreo do prédio B, nos 
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“Ofícios da Cerâmica” (B9). Nele há a possibilidade do visitante selecionar umas das 

opções: “Cerâmica Amazônica”; “Localização dos Principais Povos Ceramistas”; 

“Depoimento de Mestre Cardoso, de Icoaraci”; “Frei Gaspar de Carvajal, Viajante do 

Século XVI” e “Exploração Arqueológica na Ilha de Marajó”. Ao clicar na última opção o 

visitante se depara com uma sequência de fotos ilustrativas das etapas e procedimentos do 

trabalho do arqueólogo, como: escavação, transporte e curadoria do material coletado. 

No que se refere aos artefatos de pedra-sabão, todos os 13 indivíduos estão 

expostos em salas que fazem referências a etapas de vida posteriores à sua confecção. 

Como visto anteriormente, trata-se de um “ofício não oficial”, para o qual não há sequer 

uma sistematização de dados referentes ao seu processo de produção. Assim, encontramos 

uma garrafa (Ind. 23) e um par de taças (Ind. 24 e 25) localizados na sala “Ofício do 

Comércio”, no térreo de um dos prédios do museu (B6) (ver Anexo 19: Sala Ofícios do 

Comércio, Farmácia – MAO).  

O recurso expográfico utilizado é uma cenografia que reconstitui uma farmácia do 

século XIX, onde os indivíduos encontram-se na prateleira superior esquerda, a garrafa 

está entre as duas taças. Ao entrar na sala, o conjunto expográfico encontra-se à direita do 

visitante sendo, o balcão o que separa o visitante dos artefatos expostos (ver Anexo 19: 

Sala Ofícios do Comércio, Farmácia – MAO).  

Também no térreo do prédio B, mas em área aberta (Jardim – B9) atrelada ao 

“Ofício da Conservação e Transformação dos Alimentos” encontramos um alambique (Ind. 

35). Este, por sua vez, não se encontra em cenografia. Está apenas exposto isoladamente 

sob uma cobertura sem nada que o separe do visitante. A proximidade do visitante com tal 

artefato somado às suas características (grandes dimensões, decoração e complexidade da 

forma) chama a atenção do visitante, levando a um contato mais próximo com a 

materialidade.  

O restante dos artefatos (Ind. 26 a 34) se encontra exposto no primeiro andar do 

prédio B, associado também ao “Ofício da Conservação e Transformação dos Alimentos” 

(B9 – ver Anexo 20: Sala Ofício da transformação do alimento, cozinha - MAO). Em 

cenário corresponde a uma cozinha encontramos uma frigideira com sua respectiva tampa 

(Ind. 26 e 27), três frigideiras sem tampas (Ind. 28, 29 e 30) e dois caldeirões também com 

suas respectivas tampas (Ind. 31, 32, 33 e 34). 

 Em todos os casos não há vitrina que envolva os artefatos e, como já dito 

anteriormente, o recurso expográfico de cenografia adotado na “cozinha” e na “farmácia” 

nos remete a etapas da vida posteriores à produção, indicando também relações 
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estabelecidas com outras categorias de artefatos dentro do coletivo. Nesse sentido, 

percebemos a utilização de utensílios de cerâmica, metal, madeira e pedra-sabão, entre 

outros, na dinâmica relacional coletiva com humanos no processo de produção de 

alimentos.  Da mesma forma, na “farmácia” percebemos entre uma gama de frascos de 

vidro, artefatos em louça e metal, a presença dos artefatos de pedra-sabão. 

Na “cozinha”, diferente da “farmácia”, destaca-se o fato de tais artefatos estarem 

muito próximos aos visitantes, proporcionando a visualização de detalhes da materialidade 

que levam a uma reflexão sobre seu processo de manufatura (ver Figuras 91 e 92). 

 

Figura 91– Sala “Ofícios da Conservação e 

Transformação dos Alimentos” (B9), “Cozinha” - 

MAO. Visitantes próximos aos artefatos. 

 

Figura 92– Sala “Ofícios da Conservação e 

Transformação dos Alimentos” (B9), “Cozinha” - 

MAO. Visitantes próximos aos artefatos. 

 

Nos artefatos de pedra-sabão expostos no MAO, não encontramos referências que 

possam levar a uma relação com os artesãos responsáveis pela produção de tal 

materialidade.  No entanto, a proposta e soluções expográficas adotadas, indicam uma 

visão crítica, não atrelada ao barroco mineiro, à Aleijadinho ou à uma identidade mineira. 

Nesse sentido é possível perceber o alto potencial para propostas de extroversão do 

conhecimento voltadas para a inserção de novos atores na dinâmica coletiva, no caso os 

artesãos atuais.  

Como será visto no tópico seguinte, mas já adiantando para o caso do MAO, torna-

se possível por exemplo, a elaboração e exposição de uma cenografia nos moldes das 

oficinas com torno hidráulico, percebidas hoje em Cachoeira do Brumado
87

. Outra opção 

seria a reconstituição única e exclusivamente do torno hidráulico. É também possível a 

                                                 
87

A reconstituição cenográfica das oficinas ou torno poderia ser exposta no mesmo jardim no qual está o 

Alambique (Ind. 35). 
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edição de um vídeo documentário
88

, seja voltado para o processo e cotidiano de produção 

das panelas de pedra-sabão seja para a comunidade de Cachoeira do Brumado como um 

todo, que possa ser exposto em uma das salas do MAO.  

  

 4.2. Exercícios de musealização 

Neste tópico serão idealizadas atividades e propostas de extroversão do 

conhecimento construído na pesquisa, com o intuito de lançar um olhar crítico sobre os 

artefatos de pedra-sabão. Preza-se, também pela inserção e comunicação do público no 

processo de construção do conhecimento arqueológico e dos estudos de cultura material, 

conforme base teórica adotada na pesquisa, bem como uma aproximação com as 

comunidades de artesãos atuais e com a “feirinha de pedra-sabão”. 

Tomando como ponto central uma aproximação com a construção do conhecimento 

arqueológico, e levando em consideração a impossibilidade de se trabalhar com uma 

experimentação na confecção das panelas de pedra-sabão
89

, há o potencial de 

desenvolvimento de uma oficina cerâmica tendo como público alvo, alunos do ensino 

fundamental das escolas públicas dos municípios onde se encontram os museus. 

A oficina se iniciaria com uma rápida explicação sobre as tecnologias utilizadas na 

confecção de cerâmica. Posteriormente, cada participante receberia papel e lápis para 

desenharem a vasilha que pretendem manufaturar. Feito o desenho seria distribuída argila, 

água e instrumentos para que os alunos pudessem confeccionar seus potes.  

A partir das peças prontas haveria a possibilidade de se questionar o porquê de cada 

um ter optado por uma técnica e forma diferente do outro, e a relação entre a forma 

pretendida e a alcançada, demonstrando a carga individual e, ao mesmo tempo coletiva de 

cada artefato, além das habilidades manuais e do contato direto com a matéria-prima 

durante a confecção. A partir de então, se daria a explicação não só do trabalho do 

arqueólogo como das particularidades de cada artefato. Por fim, seriam apresentadas as 

panelas de pedra-sabão e o processo produtivo, com destaque para as comunidades 

produtoras atuais, retomando as questões levantadas sobre o material cerâmico. 

                                                 
88

Destacamos a existência de um documentário apresentado pela Rede Globo de Televisão no programa 

« Terra de Minas » no qual consta a produção de panelas de pedra-sabão, e de outro documentário feito no 

final da década de 1990 pela prefeitura de Mariana, voltado exclusivamente para o artesanato de Cachoeira 

do Brumado. O autor da presente dissertação tem uma cópia de ambos e, caso haja interesse das instituições, 

poderá ser cedido para efetivação dos programas de extroversão do conhecimento.  
89

Visto que para tal seria necessária a utilização do torno que é uma atividade de produção que pode levar a 

acidentes. 
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 Um segundo exercício seria organizar uma exposição temporária e itinerante com 

os artefatos de pedra-sabão. Através de cenografia os artefatos seriam mostrados em 

diferentes contextos de sua história de vida e atrelados a diferentes grupos e períodos 

históricos. Podemos idealizar, por exemplo, uma cenografia que reconstituísse as oficinas 

com tornos hidráulicos nos moldes das percebidas em Cachoeira do Brumado na 

atualidade. Uma outra cenografia mostraria a circulação desses artefatos no período 

Colonial e Imperial, na qual constassem cargas de mulas e artesãos vendendo os artefatos 

nas feiras dos centros urbanos, ruas ou de “casa em casa”. Uma terceira cenografia poderia 

ser representativa dos usos de tais artefatos nos mesmos períodos estando, tanto ligados a 

grupos subalternos no processamento de alimento (panelas, frigideiras e caldeirões), 

quanto ligados ao acondicionamento (barrís).  

 Haveria uma expografia cenográfica que indicasse os diferentes contextos de 

produção e uso, cujo ponto central seria uma contraposição de olhares, através do qual, 

fosse possível transmitir a ideia das diferentes relações estabelecidas com a materialidade 

no decorrer de suas histórias de vida. 

Expograficamente, o ponto central seria um artefato situado em determinado local, 

com alguns focos de luz incidindo sobre ele. O jogo de luz (apagando um foco e 

acendendo outro) geraria uma imagem de sombra representando outros artefatos e/ou 

contextos (ver Figuras 93 e 94). Uma escultura feita em pedra-sabão, por exemplo, que 

com a luz incidente em determinado ângulo gerasse uma imagem de um artesão do período 

colonial, já a luz incidindo em outro foco geraria a imagem de um indígena utilizando tal 

material em uma caverna. 

As possibilidades são inúmeras. Haveria, no entanto, um grande exercício de 

criatividade e dificuldade na definição de uma forma no objeto central que, ao ter a luz 

incidida, sua sombra gerasse ao menos três imagens diferentes. Tal exercício seria direto 

ao indicar que a própria visão e percepção é uma questão de perspectiva, e estaria, assim, 

dando subsídios para uma abordagem critica do olhar sobre a cultura material, as 

exposições e os museus. 
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Figura 93– Ao incidir em determinado ângulo na obra 

de arte, a sombra cria a imagem de duas cabeças ambas 

presas à uma espécie de lança. The Britsh Museum, 

outubro de 2008. 

 

Figura 94– Detalhe da obra de arte composta por animais 

empalhados que, ao incidir a luz, gera uma imagem 

totalmente diferente da composição material da obra. The 

Britsh Museum, outubro de 2008. 

 

O título da exposição pode ser definido a partir de um debate, envolvendo inclusive 

os artesãos. Adotada a denominação, ao final do circuito expográfico o visitante optaria 

por alguma outra das denominações propostas. Aqui vale destacar que as denominações 

devem ser idealizadas de maneira a enfatizar as diferenças nos contextos de vida e, mais 

diretamente às diferentes percepções que se têm da materialidade, como denominações que 

nos remetam a contextos e relações totalmente opostos. Tal proposta poderia nos dar ainda 

subsídios para futuras análises, com uma nova gama de informações sobre as percepções 

que o público tem dos artefatos de pedra-sabão, especificamente no caso da exposição 

proposta. Seria, portanto, até mesmo um mecanismo de auto-análise, que serviria de base 

de dados para avaliação dos resultados e propostas futuras.  

Uma terceira idealização de proposta seria a confecção de uma publicação, folder, 

panfleto, banners, outro mecanismo visual no qual consta uma história em quadrinhos, nos 

moldes de algumas de uma publicação dirigida ao público infantil, feitas em projetos de 

educação patrimonial no Brasil (FERNANDES, 2008. Ver Anexos 21 e 22). É importante 

que o recurso utilizado tenha como enfoque uma interface entre Arqueologia e 

Museologia, priorizando uma proposta de “Musealização da Arqueologia” (BRUNO, 

1995; 2000; WISCHER, 2010). O fazer arqueológico estaria assim representado, como o 

processo de construção do conhecimento arqueológico em sua interface com os estudos de 

cultura material e a Museologia – conforme adotado na pesquisa-.   

A história se iniciaria com os arqueólogos trabalhando em um sítio histórico nos 

arredores de Ouro Preto e Mariana. Mostradas as etapas de trabalho arqueológico 
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(escavação, curadoria e análise do material resgatado) passaríamos ao mergulho na história 

de vida dos artefatos de pedra-sabão. Este, por sua vez, poderia ser iniciado com um 

arqueólogo que, ao dormir, começa a sonhar com tais artefatos. Ou simplesmente pelas 

conclusões que esse chegou após a análise dessa categoria de materialidade. 

Ao abordar a historia de vida propomos que seja dada animação ao artefato, que 

passaria então a ser agente/ator atribuído de sentidos humanos, narrador das relações 

vividas por sua família (família de artefatos) no decorrer do processo histórico, nos séculos 

XVIII a XXI, conforme abordado na pesquisa. Seriam inseridos os artesãos atuais e a 

“feirinha de pedra-sabão”, que uma vez presentes na dinâmica coletiva chamariam atenção 

não só para sua presença, mas também para a importância da história de vida dos artefatos.  

Idealizadas tais propostas de extroversão do conhecimento, há também a 

possibilidade em se trabalhar com as novas tecnologias que vêm sendo utilizadas com 

êxito na composição de programas museológicos. Na contemporaneidade, a tecnologia da 

informação trouxe novas e diferentes possibilidades para as exposições através da 

utilização de dispositivos áudio (PDA ou leitor de MP3, por exemplo) e vídeos interativos 

(Realidade aumentada, por exemplo) (VALINHO & FRANCO, 2005; BRAGA, 2007). 

Segundo Patrícia Valinho 

  
A fusão do tecnológico com a história passada de cada objeto, do real 

atual com o real que já passou, faz emergir uma nova atmosfera onde 

distintas narrativas ganham forma. As pequenas histórias encerradas nos 

museus falam com o visitante, através de palavras, imagens e sons, tendo 

como ponto de ligação a interatividade do corpo (VALINHO & 

FRANCO, 2005: 1632). 

 

A autora apresenta ainda quatro objetivos já constatados na utilização dessas novas 

tecnologias em museus e exposições: (1) Reconstrução do passado; (2) Substituição do real 

ausente; (3) Contadora de histórias e (4) Guia de espaço museológico (idem: 1627).  

 Isis Braga (2007), em sua tese de doutorado intitulada “Realidade Aumentada em 

Museus: a Batalha do Museu de Belas Artes, RJ” (2007), apresenta um tópico no qual 

aborda as tecnologias utilizadas nos museus de hoje e destaca que “nada ainda, substitui a 

visitação presencial. E esta, enriquecida por técnicas de realidade aumentada, torna-se 

preciosa” (BRAGA, 2007: 39)
90

. Em seu levantamento, a autora aponta uma série de 

                                                 
90

Isis Braga (2007) propõe o uso da Realidade Aumentada dando destaques a fatores como textura, 

profundidade e manuseio da obra por parte pelo espectador. Toma como objeto as obras « A Batalha do 

Avaí » de Pedro Américo de Figueiredo e Melo e « Primeira Batalha dos Guararapes » de Vitor Meireles de 

Lima, ambas expostas no MNBA/RJ. O ponto principal da escolha é a importância histórica dessas obras e 
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desvios utilizados com base na ampla definição de Realidade Aumentada, como os museus 

virtuais que, apresentam na tela do computador, uma espécie de catálogo das obras de seus 

acervos, informações sobre horário de visitação, preços dos ingressos e detalhes históricos 

sobre os museus. Em termos mais próximos ao trabalho apresentado por Braga, ela cita o 

uso de totens multimídia, sensores de áudio e vídeo, celulares, vídeos interativos e até 

mesmo jogos educativos
91

 (BRAGA, 2007: 39-55). 

 Nesse sentido, além do potencial em se transformar o gibi em uma animação, 

sendo, portanto utilizado como “reconstrução do passado” e “contador de histórias”, há 

ainda a proposta e idealização de um jogo interativo que tenha como ponto central as 

panelas de pedra-sabão, em seus aspectos produtivo e relacional com os humanos. 

 O jogo abordaria etapas ligadas à produção e comércio das panelas de pedra-sabão 

dando ao jogador opções e caminhos a serem tomados durante esses processos. No 

decorrer do jogo deve haver balões explicativos dos procedimentos que devem ser 

adotados pelo jogador e, quando possível, vídeos ilustrativos dos processos (fixação do 

torno, torneamento, venda, entre outros). 

 O jogo se iniciaria com um sorteio de uma quantia (em barras de ouro, reais, ou 

outra moeda) com a qual o jogador iniciará suas atividades. Posteriormente, abriria uma 

tela com as opções de compra de matéria-prima para a confecção do torno e dos locais 

para fixação do mesmo.  

Na primeira teríamos opções de material em metal, madeira, couro, roda d’água ou 

gerador de energia, entre outros, com diferentes preços e que levariam a produtividades 

também diferentes. Na escolha do local para fixação do torno, seria apresentado um 

pequeno mapa baseado na comunidade de Cachoeira do Brumado, a partir do qual seriam 

colocados à disposição do jogador diferentes lotes com diferentes preços, variando de 

acordo com a proximidade de fonte de matéria-prima e água, proximidade das vias de 

escoamento da produção, declividade do terreno, entre outros. Feito isso, o jogador seria 

                                                                                                                                                    
suas grandes dimensões métricas, o que leva o espectador a ter dificuldades no contato, prejudicando seu 

potencial informativo crítico. 
91

A autora faz várias referências às diferentes formas de se aplicar a tecnologia aos Museus, por exemplo o 

Museu da Casa Brasileira/SP que disponibiliza um Catálogo online do mobiliário desde o século XVI 

(BRAGA, 2007 : 43); A FAN (Fundação de Arte de Niterói) já disponibilizava desde 1998 totens em alguns 

museus da cidade de Niterói, além de manter até hoje um cadastro com reproduções de obras e histórico dos 

artistas que atuam no Estado do Rio de Janeiro na Web (Idem : 52)  e o  LAMCE – Laboratório de Métodos 

Computacionais em Engenharia e GRVa – Grupo de Realidade Virtual Aplicada – grupo de visualização 

científica criado dentro do LAMCE em 1997, que vem trabalhando junto ao Museu Nacional de Belas 

Artes/RJ, com maquetes multimídia, jogos interativos, entre outros projetos (Ibidem: 55).    
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guiado a construir o torno, colocando cada peça comprada (vigas, polias, rodas, entre 

outros) em seu devido lugar. 

 Construído o torno, a etapa subsequente estaria voltada para a coleta e transporte 

de matéria-prima. Esta por sua vez, contaria com as opções elencadas na pesquisa: compra 

dos blocos ou extração manual, transporte em carro, caminhão ou lombo de burro, em 

todos os casos haverá a possibilidade de escolha individual ou coletiva. Nesse caso, os 

valores gastos pelo jogador variam, em caráter relacional, de acordo com as opções já 

adotadas anteriormente. O jogador que comprar um lote próximo à extração de matéria-

prima, por exemplo, gastará menos dinheiro na etapa de transporte, assim como os que 

optarem pela atividade de coleta de matéria-prima de maneira coletiva. 

 Feito isso, segue a etapa de torneamento. Nela o jogador deverá optar pela forma 

pretendida, as ferramentas e gestos que serão utilizados no processo de torneamento. Tal 

etapa se relaciona também com as anteriores. Um torno hidráulico, por exemplo, levaria a 

um gasto menor de dinheiro na confecção e a um aparato gestual menos elaborado. Em 

contrapartida, os jogadores que optaram pela compra dos blocos das mineradoras podem 

ter maior gasto de dinheiro, devido à presença de veios de pirita – que deve ser indicado 

em tela- e o consequente uso de aparato gestual mais elaborado. Na etapa do torneamento 

pode ser inserido um vídeo explicativo e ilustrativo de tal processo. Indo um pouco além, e 

pensando na utilização da realidade aumentada e interatividade, o jogador poderia com o 

movimento dos dedos ir indicando os gestos referentes ao torneamento. 

 Na última etapa o jogador opta pelo preço que será colocado em sua mercadoria e 

as opções de venda: na “feirinha de pedra-sabão”, de “porta em porta” ou para clientes 

fixos. Nesta etapa, a quantidade de dinheiro gasto e a performance varia também de acordo 

com o transporte adotado pelo jogador, havendo a possibilidade de o utiliza o mesmo já 

“comprado” no transporte da matéria-prima até a oficina. Vendido, ou não, o produto final, 

o jogador pode ter a possibilidade, caso haja dinheiro suficiente, para reiniciar o processo, 

agora com opções mais elaboradas
92

. 

Vendido o produto final, passaríamos a uma tela na qual seria ilustrado o uso que 

foi dado ao artefato pelo seu comprador, que varia de acordo com a forma elaborada pelo 

jogador e podendo, em alguns casos, ser esse uso não corresponde ao uso pretendido 

(como vaso de planta, para servir alimento a animais domésticos ou enquanto artigo 

decorativo, por exemplo). Em outros casos, por exemplo quando o jogador conseguir 

                                                 
92

Podemos pensar em estágios ou fases nas quais os jogadores seriam « aprendizes », « oficiais » e 

« mestres », por exemplo.  
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dinheiro suficiente para confeccionar uma nova vasilha e optar por formas específicas, 

posteriores às etapas de uso, o artefato pode ser visualizado em contexto arqueológico ou 

em um museu (havendo possibilidade de ambas), indicando que este agora torna-se um 

semióforo (POMIAN, 1984). 

No final há uma imagem do pote pronto e um desenho de perfil (conforme 

catálogo) além de comentários acerca da aventura, atentando para aspectos das opções 

adotadas pelo jogador, relacionadas às imagens referentes às marcas deixadas na 

materialidade tanto pelo trabalho de confecção quanto de uso. 

 Na medida em que esta pesquisa visa não só definir um quadro de ocorrência 

espacial, mas também as relações e espaços de vivência dos artefatos há possibilidade de 

propostas de gestão compartilhada, publica e participativa. Destaca-se que dentro do 

Território Patrimonial existem museus que têm em comum a responsabilidade sobre as 

vasilhas de pedra-sabão, demonstrando a possibilidade de uma “rede de museus”. Há ainda 

as comunidades de artesãos atuais que podem, e devem ser considerados em programas de 

gestão publica e compartilhada.  

Nesse ponto, partimos da proposição potencial de uma “rede de museus” (BRUNO, 

2000: 199) que aproxime diferentes tipos de museus em função das responsabilidades por 

um patrimônio comum, nesse caso as vasilhas de pedra-sabão. Aqui, há o potencial em se 

estruturar um “Museu Virtual” no qual estejam expostos os dados levantados na pesquisa, 

além de um banco de dados online que possa ser alimentado pelos visitantes interessados.   

Por fim, destaco a necessidade em inserir as comunidades de artesãos atuais no 

debate acerca das políticas públicas e gestão do patrimônio no que toca às panelas de 

pedra-sabão. Isto porque 

 

Questões como desenvolvimento sustentável, conservação da 

biodiversidade, educação ambiental ou sócio-ambiental, gestão 

participativa, entre outros, confrontam com as metas de crescimento da 

sociedade, e obviamente com interesse de grupos específicos, inclusive 

estrangeiros (FERNANDES, 2008: 76). 

   

 Nesse sentido, se até então não haviam informações sistematizadas acerca das 

vasilhas de pedra-sabão no decorrer do processo histórico mineiro, a partir da presente 

pesquisa torna-se possível pensar em uma proposta participativa no que se refere às 

panelas de pedra-sabão de Minas Gerais. Seja na interpretação dos dados, nas políticas 

públicas que possam vir a serem propostas e/ou implementadas, ou na gestão participativa 



154 

 

dessa categoria de materialidade vista como patrimônio cultural, há um imenso potencial e 

necessidade de que os artesãos sejam chamados ao debate.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Retomando o esquema proposto por Latour (2004) já apresentado no “Capítulo 1: 

Relações com a Materialidade” é possível acompanhar, partindo das vasilhas de pedra-

sabão, aspectos das relações coletivas ao longo da história de vida (HOLTORF, 2002) 

dessa população de artefatos, destacando que trazendo vida às coisas agregamos agência 

social e múltiplos vetores de ação (INGOLD, 2008B). 

 

 

 

 

Figura 95- Esquema da dinâmica da Composição provisória do coletivo. “O coletivo não se define senão por 

seu movimento: as entidades rejeitadas por fora, pelo poder de ordenamento, retornam ao chamado, na 

interação seguinte, para inquietar o poder de consideração” (LATOUR, 2004: 208). 

 

A instituição das vasilhas de pedra-sabão no coletivo contemporâneo apresenta 

diferentes dinâmicas, se faz através de diferentes relações de constituição mútua que, por 

isso caracterizam a vida e participam do andamento do bom mundo comum (LATOUR, 

2004; INGOLD, 2008B).  

No Território Patrimonial93, conforme definido na pesquisa, a associação dessa 

categoria materialidade à cultura e opulência barroca e ao nome de “Aleijadinho” é 

constante. Isso porque apesar do grande número de artefatos de pedra-sabão, há uma 

                                                 
93

Na história de vida desse território, tal qual tratada pela Arqueologia, não há sequer referência a tais 

artefatos, seja em período pré-colonial ou histórico. Aqui, a simples presença de tais artefatos em sítios 

arqueológicos ligados ao período pré-colonial já traz à tona novas informações para o debate e a 

possibilidade de construção de novas abordagens e extroversão da informação ao público.  
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grande falta de informações sobre as panelas e/ou vasilhas, o que, por sua vez, leva a não 

consideração, nem participação, das comunidades de artesãos atuais.  

A ação dos museus em alguns casos corrobora com essa percepção. Isto porque “as 

instituições museológicas são antropofágicas, re-significam fragmentos do patrimônio para 

parcelas da sociedade” (WICHERS, 2010: 26) e, no que toca à Musealização da 

Arqueologia essa “antropofagia museológica se desenvolve sobre uma antropofagia 

Arqueológica” (Idem). Mesmo aceitando os mecanismos de negociação e as escolhas feitas 

pelas parcelas do patrimônio que se pretende enfatizar, tanto a Arqueologia quanto a 

Museologia têm o potencial de dar visibilidade à determinada categoria de materialidade, 

projetando significados que em alguns casos, e por motivos diversos, podem levar a uma 

visão simplista, unidirecional e estática. As vasilhas de pedra-sabão encontram-se nas 

camadas inferiores dessa “estratigrafia do abandono” (BRUNO, 2000) o que leva à 

necessidade de uma revisão, a partir de novas informações, da maneira como tal 

patrimônio vem sendo tratado no coletivo contemporâneo. 

Especificamente no caso do Museu da Inconfidência (MI), quando tais artefatos 

entraram em processo de musealização, tornaram-se semióforos (POMIAN, 1984), ou seja, 

são despidos de sua funcionalidade e instituídos de uma memória e significados forjados, 

associados a dinâmicas que, no caso das panelas de pedra-sabão, não condizem com as 

quais estes artefatos participavam em períodos passados. Tal relação pode ser percebida, 

seja através do discurso expográfico apresentado pelo MI, seja pela presença de uma 

frigideira (Ind. 16) exposta que teve a fuligem de sua face externa raspada com uma 

espátula, indicando a retirada de características físicas que levam o visitante a perceber sua 

funcionalidade, como uma tentativa de apagar vestígios materiais de determinado período 

de sua história de vida e aspectos de sua funcionalidade.  

Acena também para tal relação o fato de nos museus (MI e MAO) não estarem 

presentes as panelas, subtipos de maior recorrência no sítio arqueológico Fazenda do Padre 

Fraga e na produção atual. Nesse contexto, não só as panelas de pedra-sabão como os 

artesãos responsáveis por sua produção são entidades exteriorizadas que, como já visto, 

participam ativamente da dinâmica coletiva, porém, enquanto exterioridade (LATOUR, 

2004).  

Por outro lado, e também participando da dinâmica coletiva na contemporaneidade, 

temos as comunidades de artesãos responsáveis pela “gestação e nascimento” de uma 

população de artefatos que são vendidos, na maioria dos casos, na “feirinha de pedra-

sabão” situada em Ouro Preto. Nesse caso, as panelas de pedra-sabão estão ligadas a um 
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fazer tradicional, artesanal, a um trabalho manual através do qual os artesãos obtêm a renda 

necessária à subsistência de suas famílias. Aqui os artefatos são instituídos de valor de uso 

e de mercado, vistos tanto como utilitários quanto como representativos de uma identidade 

mineira.  

Se as relações descritas anteriormente apontam para entidades exteriorizadas, nesse 

segundo caso as panelas de pedra-sabão participam de maneira diversa no andamento do 

bom mundo comum (LATOUR, 2004), sendo instituídas de características inicialmente 

vistas como dicotômicas (valor de uso e representativo de um fazer tradicional e identidade 

mineira).   

Nesse segundo caso o Museu de Artes e Ofícios (MAO), por mais que não faça 

referência aos artesãos ou ao processo produtivo
94

 (através da opção por um discurso 

expográfico com utilização de cenografia e das propostas voltadas para a valorização do 

fazer manual), demonstra os possíveis usos dados à materialidade, potencialmente 

indicativo de relações dissociadas daquelas que focam o barroco mineiro ou “Aleijadinho”.  

Percebemos aqui uma aproximação com novas dinâmicas vividas por esses 

artefatos – referentes a seus usos – que, somadas às propostas de extroversão do 

conhecimento idealizadas na pesquisa, podem trazer à tona novos olhares sobre esses 

artefatos, considerando novas propostas, como: valorização do fazer manual, processo de 

produção e usos, associados a questões de identidade mineira e visão de mundo barroca, 

vistas de maneira crítica. Não mais tratando os seres que habitam o coletivo de maneira 

dual (Natureza e Sociedade), e destacando a relação entre seus usos e suas percepções, há a 

possibilidade de se associar os artefatos presentes nos museus aos da “feirinha de pedra-

sabão” e produzidos nas comunidades, podendo gerar um aumento na qualidade de vida 

dos artesãos atuais. 

Fundindo os diferentes olhares percebidos nos museus e considerando novas 

entidades na dinâmica coletiva, há necessidade de inserção dos artesãos atuais no debate, 

nos deparando, assim, com o potencial para propostas participativas e comunitárias. Ao 

argumentar que a “Arqueologia comunitária, como uma das vertentes da pesquisa 

arqueológica mundial, esta constantemente sob fogo cruzado” Lúcio Menezes (2008: 81) 

afirma, entre outras coisas, que “para firmar-se como gênero de pesquisa (ela) deve 

enfrentar as ambivalências das políticas de representação do patrimônio cultural” (Idem: 

82), que pode ser vislumbrada a partir das propostas aqui levantadas.  

                                                 
94

Mesmo porque, como visto anteriormente, trata-se de um “ofício não oficial”, para o qual não há sequer 

uma sistematização de dados referentes ao seu processo de produção. 
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Nesse mesmo sentido, ao propor que a Arqueologia comunitária lida com 

“negociações de identidades culturais” (MENEZES, 2008: 81) é possível perceber não só 

uma continuidade com as relações percebidas no passado como um alto potencial na 

aplicação das propostas de extroversão do conhecimento idealizadas na presente pesquisa.  

Isto porque é possível agregar informações que nos remetam às relações passadas 

que, partindo das panelas de pedra-sabão, tragam à tona uma dinâmica rica e diversa da 

qual participam atores humanos ligados a diferentes ofícios mecânicos (pedreiros, 

canteiros, entre outros) que, por sua vez são compostos por uma gama vasta e heterogênea 

de indivíduos (livres, forros, escravos, brancos, negros, pardos, entre outros) de diferentes 

nacionalidades (portugueses, africanos, brasileiros, entre outros).   

Não é possível, nem é o intuito da presente pesquisa, atrelar a produção a um 

determinado grupo/indivíduo. Para além disso, é possível perceber que se trata de um 

“ofício não oficial” que, nem hoje nem ontem estavam inseridos na máquina 

administrativa, e do qual participavam, e participam pessoas de diferentes “credos”, 

“cores” e “raças”, culminando com um olhar da identidade enquanto dinâmica e em 

constante (re)construção. 

Convergindo para uma proposta de gestão pública e participativa dessa categoria de 

materialidade, definida como patrimônio material/imaterial – visto que não há mais 

necessidade de tal segregação, devemos ter como objetivos principais o uso racional, 

rentável e sustentável dos recursos culturais e atentar para o fato de que:  

 

Já se tem assumido a existência de uma inter-relação dinâmica entre 

patrimônio, identidade e conservação. O patrimônio, composto por estes 

recursos, é a base fundamental da identidade de um povo. Uma condição 

necessária para qualquer estratégia orientada ao uso sustentável da 

biodiversidade e a revalorização dos recursos naturais e culturais seriam, 

neste entendimento, a definição e reconstrução de sua identidade 

(BERÓN & GUASTAVINO, 2007:45). 

 

Definindo o coletivo com novas entidades e chamando atenção para os aspectos de 

produção e uso de tais artefatos, que passam não mais a serem vistos exclusivamente como 

semióforos (POMIAN, 1984), percebemos a possibilidade de agregar valor e informação a 

tal categoria de artefatos, podendo levar a uma ação sobre o andamento do bom mundo 

comum (LATOUR, 2004). Ao considerar novos atores (humanos/artesãos) e não-humanos 

(panelas de pedra-sabão) em contextos de extroversão do conhecimento podemos 

vislumbrar uma melhoria na qualidade de vida dos artesãos atuais, na medida em que, ao 

serem instituídos (LATOUR, 2004), tais coletivos ganham vida (INGOLD, 2008B) e 
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passam a fazer parte do bom mundo comum (LATOUR, 2004).  Culmina, portanto, que no 

território definido pela pesquisa como de maior ocorrência dos artefatos de pedra-sabão há 

um enorme potencial, além da necessidade, de que novos olhares sejam lançados sobre tais 

artefatos. Por fim, o presente estudo caracteriza-se por um esforço inicial para que esses 

coletivos (compostos pela associação de humanos/artesãos e não-humanos/vasilhas de 

pedra-sabão) sejam inseridos no Livro de Registro dos Saberes do IPHAN (Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). 
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RELATÓRIO TÉCNICO 

Elaboração da Ficha Analítica 

Descrição dos indivíduos/artefatos 

Catálogo 

 

Introdução: 

Tomando como ponto de partida o objetivo central do projeto que é o de perceber, a 

partir das marcas deixadas na materialidade, aspectos da relação humano/materialidade 

presente no coletivo, partiu-se para a necessidade de elaboração de um projeto de registro e 

sistematização das informações que corresponderam basicamente a três passos.  

 

1- Elaboração de ficha analítica; 

2- Descrição dos indivíduos/artefatos; 

3- Elaboração do Catálogo. 

 

A partir de então, um problema iminente e crucial foi a terminologia a ser utilizada, 

visto que as vasilhas de pedra-sabão tem características particulares ainda não elencadas ou 

sistematizadas em estudos anteriores. Os dicionários de terminologia lítica e cerâmica 

arqueológica, nesse caso, foram os eixos norteadores, não esquecendo, porém, da 

bibliografia de outras áreas além de outros métodos para a melhor visualização de tais 

características.  

De maneira sucinta os grupos de fontes utilizadas foram: 

 

- Terminologia e tecnologia cerâmica arqueológica (CHYMZ, 1975; LA SALVIA 

& BROCHADO, 1989; CAMPO ARQUEOLÓGICO DE MÉRTOLA, 1991; 

GOMES, 2002; ZANETTINI, 2005); 

- Terminologia e tecnologia lítica arqueológica (LAMING-EMPEREIR, 1967; 

PROUS, 2004; MORAIS, 2007); 

- Manuais de cantaria e restauro (OROSCO, 1941; ALMEIDA, 2005); 

- Manuais geológicos (GUERRA, 1988; INSTITUTO TERRA BRASILIS, 1999); 



- Fontes primárias e etnográficas (VON BURGUER, 1927; MACEDO & FREITAS, 

1988); 

- Estudo etnoarqueológico. 

 

Para o estudo da técnica de produção, que por si só pode nos informar de contextos 

e relações específicas, prezou-se por um levantamento de fontes ligadas à cantaria e o 

desenvolvimento de um estudo etnoarqueológico na comunidade de artesãos de Cachoeira 

do Brumado, Mariana - MG.  

A vivência do processo e contexto produtivo na atualidade certamente nos remete a 

um olhar mais apurado, tanto no que se refere à escala física e tecnológica, quanto à 

ideológica, da realidade presente e passada. Fatores métricos, formais e de vestígios de 

produção, mostram um contexto de opções tecnológicas adotadas pelos personagens, 

denunciando habilidades, criatividades, controle manual, vivência e aprendizado da técnica. 

Para além, e como desenvolvido no “Capítulo 1: Relações com os objetos”, é um processo 

coletivo, de relações simétricas e constituição mútua, que certamente participam do 

andamento do bom mundo comum (LATOUR, 2004). 

O estudo etnoarqueológico nos remete ainda a uma série de questões de uso e 

definições que serão apropriadas na pesquisa, inclusive indicando uma interessante 

correlação entre forma função, forma e conteúdo, características de performance, marcas de 

uso, entre outras. No entanto, destaca-se que o eixo metodológico central para a construção 

de uma abordagem arqueológica é o estudo das marcas deixadas nas vasilhas de pedra-

sabão nas coleções envolvidas na pesquisa. 

  

Elaboração de ficha analítica 

 Por tratar-se de um conjunto de coleções que englobam tanto fragmentos como 

vasilhas inteiras, e em diferentes estados de degradação (de uso e/ou pós-deposicionais), foi 

feita uma planilha voltada para o universo dos fragmentos e, a partir dela se deu a definição 

de um número mínimo de artefatos/indivíduos. Tendo projetado as características atribuídas 

e especulando sobre as possibilidades de forma, quando não totalmente presentes, houve a 

elaboração de uma nova planilha contendo apenas informações ligadas ao universo dos 



indivíduos (com projeção de características quando possível), e denominando cada artefato 

como indivíduo seguido de um número seqüencial.  

A definição de indivíduo e sua projeção de possibilidades de forma parte 

inicialmente da borda, assim, todos os diferentes tipos de bordas encontrados são 

potencialmente parte constituinte de uma vasilha diferente. Há de se destacar que as marcas 

deixadas no decorrer da história de vida, no caso dos fragmentos, podem gerar alguma 

alteração nas características, havendo necessidade de uma análise conjunta de atributos para 

sua inserção a um indivíduo específico, como veremos no decorrer do texto.  

A ficha de análise conta com um cabeçalho para ser preenchido com o 

procedência/instituição, data e responsável pelo preenchimento. No primeiro é registrada a 

procedência, se arqueológica de qual sítio? Se doação? O campo “instituição” se refere à 

qual, mesmo que ao menos durante o período da visita técnica, mantém responsabilidade de 

salvaguarda do material.  

 A primeira coluna da planilha visa o “número de registro” do fragmento e/ou 

artefatos. O método arqueológico, também ditou as regras nesse caso. As metodologias são 

diversas, porém, os fragmentos resgatados em escavações arqueológicas são devidamente 

curados e recebem um número de registro no qual há uma sigla correspondente ao sítio 

arqueológico do qual é oriundo, e em alguns casos também sobre a situação vertical e 

horizontal que o fragmento se encontrava no momento de sua coleta.  

Em algumas coleções oriundas de doação não há referências a esse contexto no 

número de registro atribuído ao artefato, as referências enfatizam o conjunto das coleções e 

seu contexto também de coleta, porém de maneira mais ampla e as informações integram 

parte de sua ficha de registro. Um conjunto formado por um barril e uma tampa, por 

exemplo, recebem o mesmo número de registro denotando serem vistos como um mesmo 

artefato. No âmbito da pesquisa em tela, tal denominação pode restringir as possibilidades e 

o universo interpretativo do material e, por isso foi reformulada. 

À frente do número de registro presente nos fragmentos que não contavam com 

nenhuma referência de procedência foi acrescentada uma sigla correspondente à instituição 

responsável por sua salvaguarda. Os artefatos presentes no Museu da Inconfidência, por 

exemplo, contavam apenas com o número sequencial, para os quais foram acrescidas as 

siglas “MI”, se referindo ao Museu da Inconfidência.  



O atributo subseqüente é o “número do indivíduo” e também visou preencher essa 

lacuna. Nos casos onde os números de registro se repetem, por significar sua procedência 

de determinada coleção, há a separação em dois indivíduos. Como, por exemplo, dois 

indivíduos (uma tampa e uma panela) com a mesma numeração. Para saber que não se trata 

do mesmo artefato, estes tem seu “número do indivíduo” diferente. 
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O campo “Parte constituinte” visa identificar a parte que cada fragmento constitui 

no artefato (Borda, Bojo, Base, e assim por diante). A diferenciação entre Bojo e Corpo é 

feita através da identificação do fragmento enquanto pertencente ao bojo inferior ou 

superior. Caso seja possível tal leitura, o fragmento será caracterizado enquanto Bojo 

sendo, nas colunas subseqüentes, identificada a morfologia de seus segmentos 

separadamente (Bojo inferior - bi e superior - bs). “Os seguimentos e seus processo 

descritivo, partiriam da divisão da vasilha em duas partes: uma inferior e outra superior, 

limitados pelo diâmetro maior” (LASALVIA & BROCHADO, 1989: 116). Em casos em 

que não haja tal característica, um prato, por exemplo, sua denominação se fará em um 

único segmento, de “seção cilíndrica” e não “cônica”, como quando divida em duas ou 

mais seções (idem). Os seguimentos, por sua vez, são “unidades padrão, de formas 

definidas que sobrepostas, darão o contorno da vasilha” (ibdem) e somam dez, divididos 

em duas seções como já dito anteriormente (ver imagem abaixo). 

 

 

Outra denominação adaptada da nomenclatura cerâmica foi a de flange. Este 

aparece na literatura como “apêndice semelhante a uma borda horizontal adicionado à parte 

externa do vasilhame. Quanto à sua posição pode ser: labial (abaixo da borda), mesial (no 

bojo) e basal (na base)” (CHYMZ, 1976: 132). Mesmo que no caso das vasilhas de pedra-

sabão estes não sejam “adicionados”, mas sim confeccionados no corpo da própria vasilha, 



na mesma massa de matéria-prima que o originou; optou-se por manter a nomenclatura em 

função da associação direta.  

Já a denominação carenado (carinated) foi utilizada sem nenhuma necessidade de 

adequação. Está se refere à “forma de bojo que apresenta um ângulo agudo na parte de 

maior diâmetro” (CHYMZ, 1976: 126)  

Seguem-se duas características métricas tanto do fragmento, quanto da parte que ele 

parece constituir do artefato/indivíduo. Assim, foram tiradas medidas de espessura e, 

quando há possibilidade, o diâmetro da parte da vasilha que ele constitui. 

Posteriormente temos atributos que envolvem a definição da técnica de produção 

nos quais constam vestígios de produção e tratamento de superfície. No que consiste à 

Técnica de manufatura, foram identificadas a torneada, o entalhe, picoteada e colagem. A 

torneada consiste na utilização do torno hidráulico onde a pré-forma é fixada e 

“desbastada” com o auxílio de ferramentas, no caso do desbaste principalmente o “ferro de 

torno” – conforme pode ser visto no “Capítulo 3: As duas flechas do tempo: Arqueologia 

do presente e passado arqueológico”, em tópico que trata das panelas de pedra-sabão na 

comunidade de artesãos atuais em Cachoeira do Brumado – Mariana, MG.  

O entalhe e o picoteado são técnicas análogas, percebidas tanto em períodos pré-

coloniais quanto na atualidade (PROUS, 2004: 95). O entalhe consiste em trabalhar uma 

matriz (núcleo), pela aplicação de golpes (com percutor). “É um termo de significado 

amplo, referente tanto às matrizes, como aos seus produtos” (MORAIS, 2007: 15). Já o 

picoteamento, também apontando por alguns autores como “martelado” (LAMING-

EMPERAIRE, 1967: 28), consiste no ato de martelar a superfície da rocha com pequenos 

golpes até se conseguir a forma desejada (lâmina de machado, vasilhame, etc). “Parece, que 

na maioria dos casos, o picoteamento ou martelamento é a operação preliminar do 

polimento” (PROUS, 2004: 29), como acontece na maioria dos casos de vasilhas de pedra-

sabão abordados na pesquisa.  

Em ambos os casos há necessidade de uma ferramenta que serve para picotear ou 

martelar, chamada martelo ou percutor, feito preferencialmente de rocha resistente 

(LAMING-EMPERAIRE, 1967; PROUS, 2004; MORAIS, 2007). No caso dos suportes 

pouco espessos, há de ter cuidado para não provocar a ruptura. Experimentações com 



diabásios demonstram que o ponto crítico encontra-se em torno dos dois centímetros 

(PROUS, 2004: 95). 

Os vestígios de produção envolvem as marcas que alguns gestos, durante o processo 

de produção, deixam no material arqueológico, a partir dos quais é possível inferências 

sobre seu processo produtivo. São eles: estrias do torneamento com o auxílio de espátula 

ou finco; negativo do botão perceptível na superfície externa da base da vasilha; negativo 

da torre perceptível na interna da vasilha; o negativo da bucha para fixação ao torno; 

vestígios de entalhe e vestígios do picoteamento – conforme Capítulo 3-. Já o tratamento de 

superfície engloba apenas o polido, em diferentes intensidades: grosso, médio ou fino. Em 

todos os casos conta-se com a possibilidade ausente.  

 Posteriormente seguem as morfologias, englobando respectivamente as de borda, 

lábio, bojo inferior, bojo superior e base. Para tal foram utilizados termos já consagrados na 

literatura de cerâmica arqueológica, porém, vistos de maneira crítica.  

 As morfologias de bordas foram apropriadas de Chymz (1976), com algumas 

ressalvas e destacando a tecnologia de confecção diferenciada. Isso implica na observação 

de que, quando utilizada nomenclatura cerâmica não está sendo levado em conta o processo 

produtivo para obtenção do resultado, visto que isso seria impossível por se tratarem de 

matérias-primas diferentes. Tal terminologia refere-se apenas às formas propostas, havendo 

uma nova explicação para os resultados alcançados. Quando há referência a uma borda 

reforçada interna ou externamente, por exemplo, não há de se compreender enquanto 

análogo ao material cerâmico - no qual há um aplique de uma nova massa na confecção da 

borda-; a referência enfatiza apenas que há uma superfície ampla que se expande para a 

parte externa ou interna. Da mesma maneira, há pouca possibilidade, ou ao menos 

desconhecida no material analisado na pesquisa, de se encontrar em vasilhas de pedra-

sabão bordas vasadas ou dobradas (ver imagem abaixo). 



 

Para a denominação morfológica do lábio e da base também foi utilizada a 

nomenclatura proposta por Chymz (1976). As bases encontradas foram planas e alguns 

poucos exemplares com base convexa, devido ao processo produtivo (ver Imagem abaixo). 

As vasilhas de pedra-sabão apresentam, no entanto, potencialmente as possibilidades: 

côncava e plano-côncava. Tal especulação parte da observação dos diferentes acabamentos 

dados às bases na atualidade, a partir da aplicação de gestos mais firmes do artesão ou da 

necessidade de dar um acabamento mais fino e polimento intenso, retirando os vestígios de 

produção, as bases podem atingir as formas côncavas e plano-côncavas. 



 

 

As morfologias do bojo, como já dito anteriormente, foram subdividas em 

segmentos (bojo inferior e superior), e descritas segundo as sessões projetadas, quando não 

há possibilidade de se trabalhar com as vasilhas inteiras (La Salvia & Brochado, 1989: 

117).  

Posteriormente segue um grupo de atributos ligados à técnica decorativa, 

envolvendo campos de preenchimento para as possibilidades de face interna e face externa. 

As possibilidades elencadas foram incisão, alto e/ou baixo relevo, polimento, entalhe, 

corrugado e pintura. Foram observadas no material, no entanto, somente as técnicas de 

incisão, entalhe, alto e baixo relevo, polimento e corrugado. Esta última seria obtida 

enquanto o vasilhame ainda esta em movimento no torno, através da aplicação de “um 

ligeiro movimento vibratório e posição inclinada da desbastadeira (sic)” (ferro de torno), 

tendo como resultado “uma superfície corrugada com um effeito distinctamente (sic) 

artístico e bonito” (VON BURGUER, 1927: 532).   

Após a definição da técnica, seguem os motivos e sua localização (borda, bojo 

inferior, bojo superior, base e assim por diante, contando com todas as partes constituintes 

elencadas). Os motivos percebidos no material foram linhas únicas, duplas e triplas; frisos 



únicos e duplos; e retas diagonais paralelas. Quando necessária, a superfície decorada foi 

dividida também em seções para uma descrição mais detalhada.  

Os atributos subseqüentes referem-se aos vestígios de uso percebidos na 

materialidade, contemplando também campos para ambas as faces (interna e externa). São 

eles: fuligem, desgaste, pirita, manchas de lipídeos (por manuseio ou cocção) e estrias 

obliquas (possivelmente por movimentação de líquidos e sólidos no interior das vasilhas). 

A identificação de algumas dessas características da materialidade é bastante pontual e, 

para tal contamos também com o auxílio do estudo etnoarqueológico, a partir do qual foi 

possível a percepção dessas marcas e as atividades que as geram. 

Os negativos deixados pela decomposição da pirita podem ser em decorrência tanto 

de seu contato com algum instrumento (inclusive com a alavanca durante o torneamento) 

ou por seu contato com o fogo. É necessário perceber esses negativos junto com a presença 

de fuligem e/ou estrias e marcas de produção para uma leitura mais refinada.   

A presença de manchas de lipídeos nas vasilhas pode ser em decorrência do 

manuseio da vasilha ou da cocção de alimentos. Na tentativa de perceber essas atividades 

também é necessário a correlação com outras características presentes na materialidade, 

como a presença de fuligem e os locais e concentrações das manchas. As tampas, por 

exemplo, apresentam manchas de lipídeos somente na área confeccionada para o toque, ou 

seja, seu pegador.  

 Posteriormente segue um campo dedicado ao Estado de conservação podendo este 

ser erodido, contendo uma crosta sedimentar ou apresentando sujidades. 

 A tentativa de identificação da coloração da matéria-prima foi proposta através da 

percepção, tanto em estudos bibliográficos quanto nos estudos etnoarqueológicos, de que 

tal característica esta diretamente relacionada às características de performance dos 

artefatos e às opções adotadas pelos artesãos durante a busca de matéria-prima. Em estudo 

feito em comunidades nos arredores de Ouro Preto e Mariana foi constatado que  

 
(...) os esteatitos com baixo grau de alteração e maior percentual de talco, 

normalmente de coloração verde a cinza, são utilizadas no fabrico de 

peças ornamentais e na moagem para a indústria química (...). A rocha de 

coloração cinza-escuro, produzida na mesma região, denominada 

localmente granito, em função de sua dureza, é utilizada principalmente 

no fabrico de panelas, fôrmas de pizza e placas de revestimento 

refratárias. (INTITUTO TERRA BRASILIS, 1999: 45)  



  

Com esse intuito no caso dos fragmentos arqueológicos procedeu a quebra e 

percepção de sua porção interna à parede com a utilização de lupa binocular. No caso das 

coleções presentes nos museus a categorização foi feita, quando possível, com base na 

superfície de quebra ou em diferenças extremas. 

Por fim seguem características percebidas no universo dos artefatos, como 

contorno, altura, volume, forma, função e denominação êmica. Para o contorno foi 

utilizada a nomenclatura proposta por Chymz (1976) dividindo-os em simples, composto, 

infletido e complexo (ver figura abaixo). 

 

As formas foram dividas em abertas e fechadas, sendo definidas a partir da relação 

entre o maior diâmetro da vasilha e o diâmetro da boca. “Formas fechadas são as que 

possuem o diâmetro da boca menor do que o diâmetro máximo da vasilha e formas abertas 



são aquelas que o diâmetro máximo da vasilha coincide com o da boca” (GOMES, 2002: 

73). 

 A função atribuída hipoteticamente a cada artefato leva a uma maior reflexão sobre 

seus possíveis usos, e a denominação êmica partiu da possibilidade de se trabalhar com 

sociedades contemporâneas e documentação referente ao período histórico. Nesse sentido, 

as funções propostas foram: serviço, consumo, preparo, acondicionamento, transporte, 

tampar e suporte.  

O campo denominação êmica envolveu as opções: prato, panela, tigela, tampa, 

barril, copo, taça, garrafa e alambique (composto por panela, gola e capelo).  Tanto no 

caso da função como na denominação êmica há certamente a possibilidade de se indicar 

mais de uma possibilidade, contribuindo com uma abordagem crítica.  

Pensando na abordagem crítica e relacional entre forma, função e denominação 

(arqueológica e êmica) partimos da problemática já proposta por LaSalvia e Brochado 

(1989) ao afirmarem que 

 

A classificação das formas das vasilhas de qualquer cultura pode ser 

descritiva ou funcional. Nas culturas vivas a classificação é sempre 

funcional, pois invariavelmente utiliza as mesmas categorias conceptuais 

dos nativos a quem são feitas as perguntas. No caso das culturas 

arqueológicas, uma vez que se acredita que o uso que poderiam ter tido as 

vasilhas dificilmente pode ser deduzido do material, a classificação 

descritiva é a mais usada (idem: 115). 

 

Os artefatos contemplados pela pesquisa, por englobarem tanto as sociedades 

contemporâneas – “culturas vivas” (sic) - quanto referentes a contextos sócio-culturais 

passados - “culturas arqueológicas” (sic) -; evocam uma visão particular que permite 

trabalhar em uma possível correlação dessas abordagens. Partindo de uma correlação dos 

seguimentos que compõem as vasilhas, junto à nomenclatura arqueológica proposta e às 

definições adotadas na atualidade, podemos buscar uma nomenclatura vista de maneira 

mais crítica, adequada para as coleções em questão.  

De inicio, partimos da prerrogativa proposta por Gomes (2002: 74) para a coleção 

tapajônica do MAE-USP e reformulada para material do período colonial por Zanettini 

(2005). Segundo tal proposta um “prato” teria seu diâmetro de boca cinco vezes maior que 

sua altura; a “tigela rasa” teria sua altura sempre menor do que a metade do diâmetro da 

boca; a “tigela funda” teria sua altura igual ou maior do que a metade do diâmetro da boca, 



porém menor que três quartos dessa medida; o “vaso” teria sua altura maior ou igual à 

metade do diâmetro máximo; e o “vaso fundo” teria sua altura maior ou igual ao diâmetro 

máximo. 

Um exercício nos mostra algumas lacunas em tal categorização quando se pretende 

trabalhar com uma nomenclatura que envolva também a funcionalidade ou características 

específicas de sua morfologia.  

Em um catálogo feito a partir de peças recolhidas através do estudo etnográfico com 

uma olaria do Felgar, região norte de Portugal, na segunda metade do século XX, consta 

uma descrição da forma, período de uso, utilidade, medidas e uma denominação (alguidar, 

tigela, vasinho, talha, panela, púcaro, tampa, entre outras). Mesmo não tendo utilizado o 

termo, fica claro na leitura do catálogo que a nomenclatura utilizada na denominação das 

peças foi a mesma dos artesãos, e seus usos atribuídos os percebidos durante os trabalhos 

etnográficos (MACEDO & FREITAS, 1988). 

Mesmo havendo uma nítida distância entre os locais abordados - Brasil pré-colonial 

(GOMES, 2002) e colonial (ZANETTINI, 2005) e Portugal do século XX (MACEDO & 

FREITAS, 1988) - as vasilhas caracterizadas enquanto “tigelas” pelo Museu de Olaria de 

Barcelos se encaixam nas características métricas de “tigelas rasas” propostas pelos 

arqueólogos brasileiros, segundo a relação entre suas medidas. As tigelas seriam, no estudo 

português, “função de ingestão de líquidos e sopas” (idem: 20).  

O que foi caracterizado enquanto “alguidar”, no entanto, poderiam se inserir nas 

categorias brasileiras de “tigela funda” e “tigela rasa“. Em termos funcionais os alguidares 

seriam utilizados em contextos diversos, como “recipiente que o louceiro mantém com 

água, junto da roda, para ir molhando as mãos e a ferramenta durante o torneamento”; ou 

ainda “preparação de alimento; lavagem de louça; recolha do sangue na matança do porco” 

(ibdem: 19).  

O que foi caracterizado enquanto panela no catálogo português e que teria função de 

“cozedura de alimentos” se insere no tipo “vaso”, que englobaria mais uma série de 

artefatos com características funcionais e formais diferenciadas nos estudos brasileiros 

citados.  

É constatada, aqui, a necessidade de uma correlação entre as formas e suas possíveis 

funcionalidades, havendo a inserção de uma nova categoria analítica bastante válida à 



discussão: a denominação êmica. Optou assim, quando possível, por definir tanto a 

nomenclatura “arqueologica” para os “tipos de vasilhas”, como proposta por Gomes (2002) 

e Zanettini (2005), como uma “denominação êmica”, para uma melhor demarcar essas 

diferenças. 

Isto posto segue uma descrição técnica detalhada de cada artefato/indivíduo que 

compõe a população de artefatos contemplados na pesquisa, enfatizando suas 

especificidades quanto à produção e uso no intuito não só de subsidiar a construção de uma 

abordagem arqueológica, como de uma primeira sistematização de dados sobre estes 

indivíduos. 

 Na tentativa de obter uma visão global dos artefatos, não foi feita uma descrição dos 

sítios ou coleções dos quais estes são oriundos. Com esse objetivo já se encontra um 

subitem próprio do “Capítulo 2: Entre museus, sítios arqueológicos e comunidades de 

artesãos”. As referências tanto a este quanto ao tópico que trata do processo produtivo são 

constantes na descrição das vasilhas.  

As referências aos sítios arqueológicos encontram-se apenas na identificação do 

indivíduo, onde consta a sigla correspondente ao sítio arqueológico ou coleção e o número 

de registro de cada fragmento. Ficam estipuladas então as siglas: PF – Sítio Arqueológico 

Fazenda do Padre Fraga; MI – Museu da Inconfidência; MAO – Museu de Artes e Ofícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Descrição dos Indivíduos  

Para o acompanhamento do texto referente à descrição dos artefatos/indivíduos é 

necessária a consulta do catálogo presente no final deste anexo, bem como do tópico “3.1. 

Curta história de vida de uma família de artefatos: as panelas de pedra-sabão de Cachoeira 

do Brumado, Mariana – MG” presente no Capítulo 3, que aborda o processo produtivo na 

comunidade em questão. 

 

Indivíduo 1 – PF1887 – Tigela Rasa 

Vasilha aberta, de contorno simples, com bojo em sessão cilíndrica calota, borda 

expandida e lábio plano. Tem como medidas 24 cm de diâmetro de boca e altura estimada 

em 10cm. Não há fragmento de fundo, portanto não se tem vestígios da torre ou do peão, 

porém, há estrias que indicam sua manufatura no torno hidráulico.  

Um dos pontos que chama atenção em tal artefato é a diferença de espessura entre a 

borda e o bojo. Enquanto a primeira mede 1,3cm a segunda mede apenas 0,3 cm. Essa 

diferença torna-se possível devido à abertura de boca que permite um maior espaço para o 

trabalho na face interna. Reflete ainda a habilidade do artesão, pois caso ele aplique uma 

força maior do que a necessária durante o processo de torneamento na região do bojo 

inferior a vasilha pode ser cortado pelo ferro de tornear. 

 

Indivíduo 2- PF1116 – Copo  

Este indivíduo corresponde a um recipiente de contorno simples em sessão cônica 

reta normal e base plana. A altura estimada é de 10cm, seu diâmetro de boca estimado entre 

5cm e 9cm e seu diâmetro de base 10cm. Tem como espessura do bojo 0,9cm e de base 

1,2cm.  

O fragmento de copo foi assim identificado por apresentar base plana com ângulo 

de inclinação da base para o bojo inferior entre 45° e 90°, caracterizando uma curvatura 

fechada. O diâmetro da base é de 10cm e o negativo da retirada da torre tem diâmetro 

medindo 4cm. Tendo em vista as características de produção de tais artefatos o fragmento 

em questão não pode compor uma vasilha de altura elevada.  

Como percebido no processo produtivo, a torre que serve de fixação para o 

torneamento é posteriormente retirada com a ajuda de ferramentas, e finalizada com 



acabamento. É necessário, portanto, que o diâmetro da boca seja sempre maior que o 

diâmetro da torre. Nesse caso, se projetamos para a vasilha tal premissa, sua altura chegará 

no máximo a 10cm e seu diâmetro de boca ficará entre os 4cm de diâmetro da torre e os 

10cm de diâmetro da base – visto que o ângulo de curvatura da base para o bojo inferior é 

fechado-. 

Na face interna há ainda resquícios nítidos da “torre” e marcas indicando que no 

interior ele recebeu um acabamento menos minucioso. Talvez pelo fato de se tratar de um 

artefato com o diâmetro da boca pequeno, onde seria inviável para o artesão aplicar os 

gestos necessários para um polimento minucioso na face interna. O fragmento não conta 

com seu bojo inteiro o que torna sua interpretação enquanto copo talvez incorreta. Poderia 

este se tratar também de uma caneca ou algum utensílio de suporte. 

 

Indivíduo 3 – PF2464-8 – Tigela rasa 

Recipiente de forma aberta e contorno simples, possivelmente com bojo em sessão 

cilíndrica calota, medindo 18cm de diâmetro de boca e altura estimada de 5cm. Sua borda é 

extrovertida e lábio apontado, contendo uma pequena faixa em alto relevo, logo abaixo da 

borda, marcando o ponto de inflexão entre esta e o bojo superior.  

Mesmo tratando-se de apenas um fragmento, e não havendo marcas nítidas de sua 

confecção no torno hidráulico, é notório que a confecção da dita faixa em alto relevo foi 

feita durante o processo de torneamento e com auxílio do arsenal de ferros de torno. Para o 

nivelamento, ou mais precisamente no intuito de deixar uma pequena superfície em alto 

relevo foi utilizado o ferro de torno com ponta trapezoidal em todo o bojo da vasilha, 

restando apenas a faixa que se pretende como alto relevo. Para o acabamento e o 

arredondamento e marcação nítida da faixa foi utilizado o ferro com ponta piramidal. 

 

Indivíduo 4 – PF1981-1 – Panela (caldeirão) 

Tal indivíduo foi projetado para uma vasilha aberta, de contorno simples e bojo em 

sessão cilíndrica reta, medindo 32cm de diâmetro de boca e altura estimada de 20cm, com 

borda introvertida e lábio plano. Novamente na região logo abaixo da borda se encontra 

uma pequena faixa em alto relevo demarcando o ponto de inflexão da borda para o bojo 



superior, confeccionada com a mesma técnica e gestos descritos anteriormente. Os 

fragmentos não apresentam marcas de uso. 

  

Indivíduo 5 – PF2467-1 a 3; PF2115-1- Vaso  

Vasilha carenada, ou seja, onde o bojo apresenta um ângulo agudo na parte de maior 

diâmetro (CHYMZ, 1976: 126). Sua forma é fechada e contorno composto, apresentando 

bojo superior em seção cônica côncava normal e inferior convexa invertida. 

Tem medidas aproximadas de diâmetro de boca 19cm, bojo 29cm e altura estimada 

entre 15cm e 20cm. A borda apresenta um reforço externo e lábio plano. Na parte de 

transição do bojo superior para o inferior, área que delimitaria o início da carena há uma 

faixa em alto relevo. Delimitada então por esta faixa em alto relevo e pela borda, ambas 

com design visual bastante parecido, a carena apresenta face externa decorada com frisos 

duplos em alto e baixo relevo. 

Tanto na confecção da vasilha como na elaboração da decoração é notório um 

grande domínio por parte do artesão das técnicas e gestos envolvidos. Para a confecção do 

vaso é necessário uma estimativa precisa do diâmetro da boca em relação ao diâmetro da 

torre, visto que esta tem que suportar o peso da pré-forma enquanto fixada ao torno. A 

presença da carena, somada à torre durante o processo de torneamento, dificulta o acesso da 

ferramenta do artesão à face interna da vasilha. Nesse caso, o torneamento das regiões com 

diâmetro menor, ou seja, mais próximas ao fundo e à boca, tornam-se mais complexas 

havendo a necessidade de uma maior habilidade em se trabalhar com o ferro de torno em 

diferentes ângulos e aplicando forças precisas (para descrição detalhada dos gestos ver 

Capítulo 3). 

Na elaboração da decoração é provável que o artesão tenha inicialmente demarcado 

a área a ser decorada, dando o acabamento à borda e elaborando a faixa em alto relevo 

ainda com a parte interna sem ser trabalhada. Posteriormente, provavelmente com o auxílio 

do ferro com ponta trapezoidal, o artesão aplicou uma incisão contínua de modo a percorrer 

todo o contorno do vasilhame na altura que se pretende efetuar a decoração. Ao iniciar o 

desbaste da face interna, o cuidado seria em não aplicar uma força maior do que a 

necessária na região do bojo, o que faria com que tal vasilha fosse cortada.  



A arena política que caracteriza o processo produtivo é também - e claramente - 

percebida nas estrias deixadas na face interna de tal artefato, sendo grotescas e em forma de 

degrau, escalonadas. Possivelmente, em resposta à forma pretendida e ao contato direto 

com a materialidade durante o processo produtivo, houve o abandono de um trabalho 

minucioso na face interna para diminuir a possibilidade de que a vasilha fosse cortada. Fica 

nítido então que não só os gestos como as forças aplicadas na confecção do artefato foram 

muito bem administradas, não só indicando uma grande habilidade e/ou experiência por 

parte do artesão que a produziu, como um processo de interação vivida, instantânea e de 

constituição mútua.  

Outro fator que chama atenção é a matéria-prima de cor cinza, contendo pouca 

pirita. A coloração cinza indica, segundo estudo feito pelo Instituto Terra Brasilis, uma 

“pedra-sabão com baixo grau de alteração e maior quantidade de talco, que são geralmente 

utilizadas na confecção de peças ornamentais” (ibidem: 1999:45). 

Mesmo as características métricas a inserindo na categoria de panelas, como visto 

anteriormente outras serão aqui consideradas. Na grande maioria dos fragmentos de panelas 

há resquícios de fuligem, não só nos constituintes de bojo inferior como nos bojo superior, 

onde a fuligem se deposita após ser expelida pelo calor e fumaça. Nos fragmentos 

remontados que correspondentes a tal indivíduo a fuligem aprece em um ponto específico, 

onde há uma quebra com desgaste a partir da qual foi possível a remontagem de parte do 

objeto, indicando ser este o ponto de impacto quando o vasilhame se quebrou. A fuligem 

segue para o perfil do fragmento, denotando seu possivelmente que o contato com fogo se 

deu após sua quebra. 

Além destas características que certamente são indicadores de funcionalidade, 

encontramos os frisos na carena e temos uma “panela” mais cuidadosamente trabalhada do 

que as demais presentes na coleção. É provável então que tal vasilha não tenha sido 

utilizada no processamento de alimentos ao fogo, talvez fora dele, ou apenas no 

acondicionamento e serviço. Ele será aqui chamado de vaso por não apresentar vestígios 

funcionais que nos remetam a sua denominação enquanto panela, além de conter 

características métricas que podem levar a sua categorização enquanto vaso, segundo 

metodologia arqueológica para cerâmica brasileira (Gomes, 2002; Zanettini, 2005). 



 

Indivíduo 6 – PF2444-18/25;PF2444-6; PF2444-11; PF2444-3 – Panela  

Tal vasilha tem forma fechada e contorno simples, com bojo em seção cilíndrica 

convexa. Suas medidas são 12cm de diâmetro de borda, 19cm de diâmetro de bojo e altura 

estimada de 9,5cm. Apresenta borda extrovertida medindo 0,9cm e lábio apontado, além de 

uma pequena faixa em alto relevo que percorre horizontalmente o bojo, como algo para 

apoiar a peça, que será chamado de flange - conforme nomenclatura de cerâmica 

arqueológica (Schymz, 1976) -. Tem espessura de bojo em média de 1,2cm e 1,5cm de 

espessura de base. 

Dos vestígios materiais de sua utilização encontramos fuligem na face externa de 

toda a panela e marcas de lipídeos na face interna. Tais características convergem para a 

afirmação de sua utilização para o processamento de líquidos e sólidos ao fogo. Há também 

alguns negativos de pirita o que corrobora com tal afirmativa, porém, por apresentar ainda 

grande quantidade desse mineral preso à superfície da panela, esta parece não ter sido 

utilizada exaustivamente.  

  

Indivíduo 7 – PF1125 – Panela  

Vasilha de forma fechada, contorno simples com bojo em seção cilíndrica convexa e 

base plana, borda extrovertida e lábio arredondado. O maior dos diâmetros é o do bojo 

(27cm), seguido pelo da boca (20cm) e o da base (16cm), e altura exata de 13,5cm. As 

espessuras variam entre 0,9cm da borda, 1,5cm na média do bojo e 2cm na base. Apresenta 

também flange mesial como na peça anterior. 

 A face externa dessa panela está totalmente tomada por fuligem, enquanto na face 

interna observam-se manchas de lipídeos deixadas pelo cozimento e estrias oblíquas que 

partem do fundo e chegam até o bojo inferior. Tais estrias são provavelmente oriundas do 

desgaste causado pelo movimento de líquidos no interior da panela durante o preparo do 

alimento. É provável que com algum instrumento em mãos - uma colher de pau, por 

exemplo - o ator humano desenvolveu movimentos circulares, no intuito de movimentar o 

liquido contido na panela durante o preparo. Esse movimento gera o contato, por atrito, do 

liquido com a superfície interna do vasilhame o que, se atuante em uma alta freqüência e/ou 

no decorrer de um grande período, gera as estrias obliquas supracitadas.  



 

 Indivíduo 8 – PF1163-1 e 2 – Panela (Frigideira)  

 Vasilha de forma fechada e contorno composto, bojo superior com seção côncava 

normal e bojo inferior com seção convexa invertida. Tem borda extrovertida medindo 

1,1cm de espessura e lábio arredondado. Mede 28cm de diâmetro de borda e 36cm de 

diâmetro de bojo que, por sua vez, tem 1,7cm de espessura. Tal indivíduo apresenta uma 

forma “carenada” com uma faixa única em alto relevo demarcando seu início – no ponto de 

inflexão do bojo inferior para o inferior-.  

As estrias, vestígios do trabalho no torno hidráulico, são profundas e perceptíveis 

em ambas as faces, não sendo obliteradas intencionalmente pelo acabamento final, nem tão 

pouco pela presença de fuligem ou desgaste por uso. O fato de haverem estrias profundas e 

com um distanciamento maior entre si pode refletir a utilização de um torno hidráulico com 

força inconstante devido à queda d’água, provavelmente uma menor vazão de água; e/ou a 

menor habilidade e experiência do artesão ao regular a força aplicada quando do contato do 

ferro de torno com a vasilha durante o torneamento. A morfologia da panela, neste último 

caso, também é um fator a ser considerado, pois dificulta trabalho na superfície interna 

quando do processo de torneamento, como já visto em casos anteriores. 

 A superfície externa encontra-se quase totalmente coberta por fuligem. Somente o 

bojo inferior, área mais próxima à base, encontra-se sem fuligem; provavelmente a região 

que estava em contato com a superfície sobre a qual a panela estava apoiada quando de sua 

utilização no fogo, uma trempe de fogão à lenha, por exemplo. Outra possibilidade é que o 

fogo alto tenha entrado em contato direto com essa região que, por isso permaneceu com a 

coloração natural, não depositando fuligem. Em ambos os casos há de se considerar a 

lavagem dos utensílios e as características da pedra-sabão como alto grau de absorção de 

gordura. Sendo exaustivamente utilizada no processo de alimentos ao fogo ela teria um 

aspecto escuro e oleoso, como uma patina em toda a superfície.    

 Na face interna há uma grande concentração de manchas de lipídeos em pontos 

específicos onde houve a decomposição da pirita quando do contato com o fogo. Nesses 

casos, os conglomerados de pirita ao se decomporem deixam espaços que são então 

preenchidos pelas gorduras oriundas da cocção de alimentos no interior das panelas.  



A análise conjunta dos vestígios deixados pelo uso e produção nos indica a 

possibilidade de tal indivíduo ter tido uma pequena vida útil, ou seja, de ter sido pouco 

utilizado no preparo de alimentos, função pretendida quando de sua confecção. 

A presença de estrias deixadas pelo trabalho no torno em ambas as faces, mesmo 

podendo estar relacionadas a questões de produção como colocado anteriormente, 

certamente teriam sido obliteradas pelo uso intenso. A grande concentração de fuligem na 

face externa, havendo apenas uma área onde esta não é percebida, pode ser indicador de 

contato com um fogo intenso por um espaço de tempo não muito longo, pois, caso esta 

fosse mantida em contato constante ou intermitente com o fogo à longo prazo, até mesmo a 

região em contato direto ficaria escurecida pela decomposição da pirita, perda de água e 

mistura aos óleos e gorduras. Um último fator que sustenta tal argumento é a presença de 

grandes concentrações pontuais de lipídeos em espaços deixados por grandes 

conglomerados de pirita na face interna, não havendo vestígios de processamento e preparo 

de alimento em grande parte da face interna da vasilha, como seria de se esperar de uma 

panela que tenha sido utilizada exaustivamente.  

Pode-se pensar então em duas possibilidades. A primeira seria de que, enquanto 

estava sendo “curada” foram percebidas tais características que levariam a uma baixa 

performance da panela em sua função pretendida. Tomando como pressuposto que nem 

todas as panelas eram curadas antes de sua utilização, como se percebe na atualidade, a 

segunda possibilidade é a de tal vasilha tenha sido utilizado poucas vezes no preparo de 

alimentos ao fogo e só então tal constatação tenha chamado a atenção de seus usuários, que 

optaram por não mais utilizá-la. 

  

Indivíduo 9 – PF1134 e 2464-12 e 15 – Panela  

 Vasilha de forma fechada e contorno simples, com bojo em seção cilíndrica convexa 

e base plana. Tem o diâmetro do bojo com maior medida, 27cm, seguido pelo diâmetro da 

boca, 20cm e os 16cm do diâmetro de sua base, além de uma altura exata de 13,3cm. 

Apresenta borda extrovertida com 0,9cm de espessura e lábio arredondado. As espessuras 

do bojo e da base são respectivamente 1,2cm e 2cm. No ponto de inflexão do bojo superior 

para a borda foi confeccionada uma pequena faixa em alto relevo. 



 O indivíduo apresenta fuligem em ambas as faces e por toda a extensão da 

superfície, contendo também estrias oblíquas em sua face interna, na região que vai da base 

até o bojo inferior, indícios da movimentação de líquidos no seu interior como visto em 

casos anteriores. 

 

Indivíduo 10 –PF1121-1 e 2 – Panela 

 Vasilha de forma fechada e contorno simples, com bojo em seção cilíndrica convexa 

e flange mesial. Apresenta borda extrovertida com 0,6cm de espessura e lábio apontado. 

Tem como medida de diâmetro de boca 17cm e 22cm de diâmetro de bojo. Não foi possível 

a identificação de estrias oriundas do torneamento, porém, na confecção do flange se 

percebe a utilização de um finco e sua confecção com auxílio do torno hidráulico. 

 

Indivíduo 11 – PF1997-1, 2 e 3 – Panela 

Vasilha de contorno simples com bojo em seção cilíndrica convexa com presença de 

flange mesial, borda reforçada externamente e lábio plano. Suas medidas estimadas são: 

13cm de diâmetro de boca; 18cm de diâmetro de bojo; 0,8cm de espessura borda e 1,3cm 

de espessura de bojo. 

A superfície externa dos fragmentos correspondentes a esse indivíduo não estão 

totalmente cobertos por fuligem, porém há resquícios destes no bojo superior e inferior. 

Talvez fatores pós-deposicionais tenham agido sobre os fragmentos retirando as marcas de 

fuligem em determinadas áreas da panela, da mesma maneira que deixou uma pequena 

camada de sedimento, como uma espécie de pátina pelo longo tempo em contato com o 

solo úmido. 

 

Indivíduo 12 – PF2444-17 – Panela 

 Vasilha de forma fechada contorno simples com bojo em seção cilíndrica convexa, 

borda levemente extrovertida e lábio arredondado. Na face externa do bojo superior 

apresenta faixa em alto relevo caracterizado enquanto flange mesial. Não foi possível obter 

a medida do diâmetro de base devido à ausência de fragmentos correspondente a essa parte 

constituinte, porém, apresenta 17cm de diâmetro de boca e 23cm de diâmetro de bojo. As 



espessuras da borda e do bojo permanecem constantes sendo ambas 1,2cm. Apresenta 

fuligem em toda a superfície externa.  

 

Indivíduo 13 – PF2444-11 e 1134 – Panela 

 Vasilha de forma fechada, contorno simples com bojo em seção cilíndrica convexa, 

borda direta medindo 0,7cm de espessura, lábio plano e flange mesial. O diâmetro 

calculado para a boca é de 14cm e seu bojo tem 16cm de diâmetro e 1,1cm de espessura 

média. 

 Tal panela apresenta fuligem em toda a superfície externa além de vestígios de 

pequenos conglomerados de pirita. A superfície interna encontra-se coberta manchas de 

lipídeos atestando seu uso no preparo de alimentos ao fogo. 

 

Indivíduo 14 – PF1134 - Tampa 

 Tal indivíduo foi caracterizado enquanto tampa, com 22cm de diâmetro e 1cm de 

espessura. Apresenta um friso único na parte exterior, próximo à borda. Em oposição 

simétrica, na face interna foi confeccionada a faixa única, em alto relevo que tem como 

função fixar a tampa à vasilha pretendida. Pode-se pensar então que o friso na face externa 

foi confeccionado não só com o intuito estético como enquanto demarcador de simetria, 

para que a faixa seja confeccionada na área correta para uma perfeita performance quando 

da sua fixação à vasilha à qual ela se destina.  

 

Indivíduo 15 – PF2444-10 – Tampa  

 Caracteriza-se por uma tampa com 30cm de diâmetro e 1,4cm de espessura. 

Também apresenta o friso único na face externa e a faixa para fixação na face interna, 

seguindo provavelmente a mesma premissa da anterior. Este indivíduo, no entanto 

apresenta marcas de fuligem na face interna, na pequena área que se estende da faixa para 

fixação à borda.  

Duas observações tornam-se necessárias no que concerne a essa marca de uso. A 

primeira seria a de que uma tampa confeccionada com medidas exatas para um 

determinado vasilhame não teria nenhuma porção de sua área interna em contato direto 

com o fogo, visto que a faixa da superfície interna que serve para fixação estaria 



imediatamente encostada à face interna da borda do vasilhame; e a extensão borda da tampa 

chegaria apenas ao final da borda da vasilha. Assim sendo, a medida que vai da faixa de 

fixação da tampa à sua borda seria igual à espessura da borda.  

A segunda observação seria a de que uma tampa confeccionada com medidas 

maiores teria somente a região que vai da faixa de fixação à borda em contato direto com o 

fogo, como parece ser o caso em questão. Nesse caso a distância que vai da faixa de fixação 

à extremidade do lábio da tampa é maior que a espessura da borda da panela à qual ela 

serviu como tampa.  

Isto posto, tal tampa poderia ter sido projetada e confeccionada pelo artesão 

contendo essa “borda” mais alongada, indo além da extremidade da borda da panela. Tal 

fato poderia ser um “erro” de calculo do artesão durante o processo de manufatura ou a 

tampa pode ter sido projetada e confeccionada sob medida para uma vasilha de medidas “x” 

e utilizado em uma outra, que fosse possível de acordo com o raio da faixa de fixação. É 

impossível, no entanto, optar por uma das alternativas acima, podendo ser inclusive alguma 

variável de relação entre elas o mais próximo do ocorrido.  

O que talvez elucidaria tais especulações seria a elaboração de lâminas 

mineralógicas em vasilhas que tenham tampas correlatas, como as que ocorrem no Museu 

da Inconfidência, no intuito de perceber sua mineralogia.  

 

Indivíduo 16- MI2773 – Panela (Frigideira) 

 Vasilha fechada, de contorno composto, com bojo inferior em seção cônica convexa 

invertida e bojo superior com seção convexa normal, caracterizando uma carena. Apresenta 

borda contraída, lábio arredondado e base plana. O maior dos diâmetros é o do bojo, tendo 

60cm  no ponto de inflexão inicial da carena, seguido pelo diâmetro da boca (44cm) e o da 

base, menor deles com medida de 30cm além de 22cm de altura. 

 As estrias deixadas pelo trabalho no torno são perceptíveis em ambas as faces, 

porém, é na superfície interna do artefato, na área que vai do bojo superior e carena que se 

encontram as estrias mais evidentes. Isto porque não só é esta a área de maior dificuldade 

para o artesão aplicar o acabamento final (polimento) como seu desgaste por uso 

provavelmente obliterou (mesmo que não totalmente) as estrias que se encontravam na área 

que estava em contato com o fogo ou com os líquidos e sólidos processados no seu interior.  



Outro indício de sua produção em torno hidráulico é o negativo do “botão” na 

superfície externa da base, medindo 15cm de diâmetro. Este, por sua vez, não esta no 

centro exato da superfície externa da base, e sim deslocado um centímetro para uma das 

laterais. O deslocamento do botão, assim como o da torre, gera maiores dificuldades 

durante a confecção da vasilha. Como já visto anteriormente, nesses casos há maior 

probabilidade da panela desprender do torno, quebrar ou resultar em uma assimetria entre 

as bordas, que terá espessuras diferentes. No caso em questão, tal descuido ou necessidade 

pode estar ligado às dimensões avantajadas da vasilha e sua morfologia complexa, porém, 

sua simetria foi mantida denotando uma habilidade do artesão durante o processo de 

confecção. 

 Corrobora com a hipótese acima, a presença de fissuras causadas pela presença de 

pirita na matéria-prima. A mais nítida e profunda delas é resultado da decomposição de um 

veio transversal que percorria aproximadamente 40% da superfície externa da panela. Não 

se sabe se tal fissura é resultante do contato da pirita com a ferramenta do artesão durante o 

processo de torneamento ou da decomposição do mineral no momento de sua utilização ao 

fogo, porém, mesmo que a segunda opção seja a eleita, fato é que tais “impurezas” estavam 

presentes na matéria-prima durante sua confecção, certamente participando da relação 

direta entre humano e materialidade, e influenciando nas opções tecnológicas e gestos 

despendidos pelo artesão durante a o processo de manufatura. 

 Ainda na face externa da panela, há resquícios de fuligem que denotam seu contato 

com o fogo. Esse vestígio, no entanto, é percebido somente em pontos específicos da 

superfície e em camadas finas, não aparecendo crostas como em outros casos. Há aqui 

marcas da ação de um instrumento, provavelmente uma espátula, para a remoção da 

fuligem. A retirada da fuligem com uma espátula foi desempenhada, ou quando de 

propriedade da Antiguidade Toledo ou durante a curadoria do material já dentro da 

instituição responsável por sua salva-guarda
1
. De qualquer maneira, tais gestos e atividades 

podem denotar a retirada de características físicas que levem o visitante a perceber sua 

funcionalidade, seu cotidiano, determinada etapa de sua história de vida; convergindo para 

                                                 
1
 Tal artefato aquisições do Museu da Inconfidência através de doações da “Antiguidades Toledo”, de José 

Lucas Toledo, no ano de 1986. Ficha de Catalogação Museu da Inconfidência – SCAM Sistema de Controle 

do Acervo Museológico – Impressa em 2008. 



a transformação de tal artefato em semióforo (POMIAN, 1984), despido de seu valor 

funcional. 

 

Indivíduo 17-MI1328 – Panela (frigideira)  

 Este indivíduo apresenta características morfológicas semelhantes às do anterior 

(indivíduo 16), ou seja, vasilhame fechado, de contorno composto, com bojo inferior em 

seção cônica convexa invertida e bojo superior com seção cônica convexa normal, 

caracterizando uma carena. Apresenta borda contraída, lábio arredondado e base plana. 

Difere um pouco em sua volumetria, tendo o bojo também como seu maior diâmetro 

(62cm), seguido pelo diâmetro da borda (49cm) e da base plana (29,5cm) além de 17,5c m 

de altura. 

 A vasilha, caracterizado enquanto panela/frigideira, parece não ter recebido um 

polimento final como acabamento, sendo, as estrias de torno predominantes em toda a 

superfície interna e externa, dando um aspecto de “inacabado”. O negativo da torre em sua 

superfície interna também aparece com nitidez, incomum a vasilhas que tenham recebido o 

acabamento minucioso. Este nos remete a uma torre de aproximadamente 10cm de 

diâmetro.  

 A grande presença de impurezas na matéria-prima também é algo que merece 

destaque. A decomposição de aglomerados de pirita é perceptível em vários pontos do 

artefato, principalmente em um negativo de um grande veio que se observa na borda e bojo 

superior, que certamente gerou uma fragilidade nessa área da vasilha que esta quebrada.  

As marcas de fuligem, poucas e quase invisíveis, se concentram na face externa do 

bojo inferior. Aqui, como no caso anterior, tais vestígios parecem ter sido retirados através 

da raspagem durante o processo de curadoria, porém, as fuligens eram em menor 

concentração e dispersas em uma superfície também menor, se comparada ao caso anterior.  

Em sua superfície interna não há qualquer vestígio de uso - como manchas de 

lipídeos causadas pela “cura” ou processamento de alimentos, por exemplo - o que talvez 

indique sua não utilização no processamento de alimentos ao fogo.  

 

Indivíduo 18- MI2774 – Barril 



 Vasilha fechada, de contorno simples em seção cilíndrica convexa com borda 

introvertida, lábio plano e base também plana. Suas medidas são: 25,5cm de diâmetro de 

borda, 28cm de diâmetro de base, 32cm de diâmetro de bojo e 33,5cm de altura. Enquanto 

em sua face interna as estrias do desbaste no torno são nítidas, em sua face externa o 

artefato parece ter recebido um polimento minucioso além de decorado com três seções de 

frisos duplos, duas no bojo superior e uma no bojo inferior. 

 Os gestos que envolvem a confecção de tal decoração evocam o contato do ferro de 

tornear com ponta trapezoidal com a superfície externa do artefato, ainda em movimento no 

torno, até que se deixe somente a área que se pretende como decorada em alto relevo. 

Posteriormente, com o auxílio do ferro de torno com ponta piramidal ou em “L” é feito o 

acabamento e rebaixada a área que dividi os frisos duplos entre si. 

 Em sua superfície interna há uma série de pequenas fissuras causadas pela 

decomposição de pequenos conglomerados de pirita que, no entanto não aparecem 

organizadas em forma de veio, o que dificultaria bastante a confecção de uma peça tão 

elaborada e de dimensões avantajadas no torno hidráulico. A presença destas mesmas 

fissuras na superfície externa do barril parece ter sido obliterada pelo polimento recebido 

no acabamento final. 

 

Indivíduo 19- MI2774 - Tampa 

 Tal artefato tem o mesmo número de registro do anterior, pois, quando de sua 

incorporação ao acervo do Museu da Inconfidência as informações coletadas indicavam se 

tratar da tampa corresponde ao barril de mesma numeração (indivíduo 18).  

 O indivíduo tem diâmetro de 28,5cm, média de 1cm de espessura e apresenta as 

bordas bastante desgastadas. As estrias resultantes de seu desbaste no torno são pouco 

perceptíveis em ambas as faces, havendo também marcas de entalhe na superfície interna. 

Dos vestígios de sua produção no torno restam apenas o negativo da torre na face interna e 

o furo confeccionado com o auxílio do puá, situado no topo do puxador, para inserção da 

bucha e ficção ao torno – para descrição detalhada remeta-se ao Capítulo 3. 

 A cadeia de gestos e ações que envolvem a confecção das tampas tem suas 

particularidades, certamente alguns estilos próprios, que podem ser então reproduzidos. 

Uma pré-forma é fixada ao torno hidráulico nos mesmos moldes que uma vasilha. Muito 



provavelmente o passo seguinte é o trabalho da face externa e a transformação do “botão” 

em “pegador”. Ai então há o desbaste da face interna deixando a “torre”. Posteriormente o 

artefato é retirado do torno, é feita a quebra da torre e então dado o acabamento final 

através do polimento. 

  

Indivíduo 20- MI328 – Barril  

 Vasilha fechada, de contorno simples em seção cilíndrica convexa com borda 

introvertida, lábio plano e base também plana. Suas medidas são: 27,5cm de diâmetro de 

borda, 29cm de diâmetro de bojo, 27cm de diâmetro de base e 46cm de altura.  

Em ambas as faces há estrias oriundas do desbaste no processo de torneamento, 

porém, na face interna elas são firmes e visíveis devido ao fato de só ter sido aplicado o 

polimento na face externa.  

Ainda na face interna, observam-se pequenas incisões intermitentes transversais e 

paralelas entre si que compõem algumas linhas. Estas talvez possam ser conseqüência de 

um entalhe final onde, com o artefato ainda em movimento no torno o artesão encosta e 

retira rapidamente o ferro de torno da área a ser desbasta no intuito de afinar as paredes, 

porém, com receio de essa seja cortada. Outra possibilidade levantada é a de que durante o 

processo de torneamento a mesma cadeia de gestos anteriormente descrita tenha sido 

desempenhada, porém sem o intuito de afinar as paredes e sim devido à falta de habilidade 

do artesão (como a ausência de controle exato da força aplicada para segurar o ferro de 

torno quando em contato com a superfície interna do vasilhame durante o torneamento). 

Tais marcas poderiam também ser resultado da variação no volume de água jorrado pela 

vazante que move o torno, fazendo que este funcione com rotações inconstantes. Uma 

terceira possibilidade é a de que o acondicionamento de algum(s) tipo(s) de objeto(s) e/ou 

alimento(s) dentro do artefato e o seu transporte possam ter causado tais marcas. Outra 

possibilidade seria a de que tais marcas seriam utilizadas enquanto medidora para a 

quantidade de material armazenado no interior do barril. 

Por fim, e a primeira hipótese levantada quando em contato com o material, há a 

possibilidade de que tais marcas tenham sido feitas para localizar os locais onde, em face 

oposta, seria confeccionada a decoração. Aqui, através do tato o artesão poderia identificar 

sua correlação. Tal hipótese foi descartada por tais marcas não apresentarem uma simetria 



com a decoração da face externa, porém, pode ser que tal simetria não fosse pretendida, que 

mesmo assim tais marcas fossem utilizadas como guia; ou que o projeto não tenha se 

concretizado tal qual pensado, havendo um deslocamento das faixas decorativas. 

Na face externa há seis seções de faixas únicas, uma na borda, uma na base, duas no 

bojo inferior e duas no bojo superior. O ponto central do bojo, na transição do bojo superior 

para o inferior – local de maior diâmetro do barril - não temos a presença de nenhuma 

dessas faixas. Parece que está área foi intencionalmente não decorada para a delimitação 

dos espaços decorados, imediatamente acima e abaixo dela. 

  

Indivíduo 21- MI328 - Tampa 

Tal artefato tem o mesmo número de registro do anterior (indivíduo 20) pois quando 

de sua incorporação ao acervo do Museu da Inconfidência as informações coletadas 

indicava se tratar da tampa corresponde ao barril de mesma numeração.  

 O indivíduo tem diâmetro de 26,3cm e média de 1cm de espessura. As estrias 

resultantes de seu desbaste durante o processo de torneamento são nítidas em ambas as 

faces havendo também o negativo da torre na face interna e o furo confeccionado com o 

auxílio do puá no topo do puxador indicando uma cadeia de atividades durante o processo 

produtivo como o descrito anteriormente para o indivíduo 19. 

 

Indivíduo 22- MI327 – Alambique  

 O alambique e é composto por três partes que são presas por encaixe: panela, gola e 

capelo. A panela consiste em um vasilhame composto, com bojo superior em seção reta 

normal e bojo inferior em seção convexa invertida caracterizando uma carena. Apresenta 

ainda borda extrovertida e lábio plano. O maior de seus diâmetros é o do bojo medindo 

40cm, seguido pelo diâmetro da borda (28cm) e o de sua base plana (13,5cm) além de 

29cm de altura.  

  Na face externa são notórias as estrias de trabalho no torno apenas na carena, 

enquanto a área que engloba o bojo inferior está tomada por resquícios de fuligem, estrias 

verticais provavelmente deixadas pela atividade de raspagem para a retirada da fuligem e 

fraturas diversas causadas por impacto. Já a superfície interna da panela encontra-se 



bastante desgastada, rugosa e irregular, talvez marcas deixadas pelo processo de 

fermentação e/ou destilação.  

 No inicio da carena, no ponto de inflexão mais abrupto que vai do bojo inferior para 

o superior, está fixado entorno de toda a superfície externa um arame. Talvez tal 

“amarração” tenha sido confeccionada para se caso o vasilhame quebrasse, este não se 

dividisse e se mantivesse firme. Há ainda um enxerto feito em parte da borda no qual se 

utilizou uma pedra-sabão de composição diferente (perceptível nitidamente na coloração) e 

a amarração feita também em arame. 

 A “gola” é uma peça cônica vazada que serve para ligar a panela ao capelo. Contém 

marcas de torno em sua superfície interna e na externa há resquícios de fuligem que 

parecem ter sido retidas com a ação de uma espátula. 

 O “capelo” é o principal componente do alambique. Confeccionado parcialmente no 

torno apresenta forma complexa e de difícil confecção além de canais para o escoamento de 

água e o gotejamento do álcool. Em sua confecção percebemos a necessidade de utilização 

de técnicas próprias da cantaria, não de domínio cotidiano da produção de vasilhames 

propriamente dito. Por esse motivo, será também mais bem trabalhada em tópico que 

envolve seu fazer em correlação com os demais. 

 

Indivíduo 23- MAO2138 – Garrafa  

Indivíduo de contorno composto, forma fechada, bojo superior em seção cônica 

convexa normal, bojo inferior convexa invertida, base plana, borda reforçada externa e 

lábio plano. Suas medidas exatas são 4,4cm diâmetro de boca; 10,6cm de diâmetro de bojo; 

11,1cm de diâmetro de base e 22cm de altura. 

  Não foi possível a visualização da face interna da garrafa devido à sua forma, 

porém, há estrias de tono na face interna do gargalo e da boca oque indica sua confecção no 

torno, além de marcas da utilização do finco - ainda durante o torneamento - na confecção 

da borda e marcas de colagem na base. Tais características evocam uma cadeia produtiva 

que envolve a confecção inicial do corpo do artefato através do torneamento, onde a futura 

boca seria o botão (para visualização ver Anexo 14: Preparo da pré-forma e fixação no 

torno). O trabalho da face interna da vasilha se daria a partir da base, aberta durante o 



processo de torneamento. Posteriormente seria colado um disco, correspondente à base 

plana. 

 Ao que indicam tais características tal artefato teria sido acoplado ao torno e 

produzido de maneira inversa às panelas, ou seja, com a base servindo de abertura para o 

trabalho da face interna; e não a boca, como é o caso das panelas, vasos, tigelas, entre 

outros. Por fim, a garrafa recebeu um polimento fino em toda a superfície externa. 

 

Indivíduo 24 - MAO1513 – Taça (ver Catálogo) 

 Indivíduo de contorno complexo, forma aberta, bojo superior em seção cônica reta 

normal, bojo inferior em seção cônica convexa invertida, base em pedestal/plana, borda 

direta e lábio plano. Suas medidas exatas são 12cm diâmetro de boca; 14cm de diâmetro de 

bojo; 11,1cm de diâmetro de base e 25cm de altura. 

 Foi produzida através do torneamento, havendo marcas da utilização do ferro de 

torno e negativo da quebra da torre em sua face interna. As características indicam que tal 

taça foi produzida, muito provavelmente com uma cadeia de gestos bastante semelhante à 

das panelas, porém, com a ressalva de haver necessidade de um trabalho mais detalhado na 

confecção do pedestal e da base, além do polimento fino em sua face externa. 

 A coluna cilíndrica que caracteriza o pedestal e a base conta com uma decoração em 

friso único e foi confeccionada seguindo o alinhamento da torre, como uma extensão desta 

para a parte externa do corpo do artefato que, no entanto, foi trabalhada minuciosamente; e 

não cortada como é o caso da torre.  

 As marcas de uso percebidas em tal artefato foram as manchas de lipídeos na face 

externa, provavelmente devido ao manuseio.    

 

Indivíduo 25 - MAO1513 – Taça 

 Tal artefato tem o mesmo número de registro do anterior, pois, quando de sua 

incorporação ao acervo do Museu de Artes de Ofícios foram definidas enquanto “par de 

taças”, havendo apenas uma “Ficha do objeto”, denominação utilizada para definir a ficha 

de catalogação do Museu de Artes de Ofícios. 

Indivíduo bastante semelhante ao anterior: de contorno complexo, forma aberta, 

bojo superior em seção cônica reta normal, bojo inferior em seção cônica convexa 



invertida, base em pedestal/plana, borda direta e lábio plano. Suas medidas exatas são 11cm 

diâmetro de boca; 13cm de diâmetro de bojo; 10,5cm de diâmetro de base e 25,2cm de 

altura. 

 Foi produzida através do torneamento, havendo marcas da utilização do ferro de 

torno e negativo da quebra da torre em sua face interna. A cadeia produtiva parece ter sido 

idêntica à do artefato anterior e suas marcas de uso são manchas de lipídeos na face 

externa, provavelmente devido ao manuseio. 

 

Indivíduo 26 - MAO 1877 – Tampa 

 O indivíduo tem diâmetro exato de 29cm, média de 1cm de espessura, borda direta e 

lábio arredondado. Tem as bordas bastante desgastadas em alguns pontos específicos e 

manchas de lipídeos no pegador e em sua face externa.   

Dos vestígios de sua produção no torno foram perceptíveis estrias de torneamento, o 

negativo da torre na face interna e o furo confeccionado com o auxílio do puá, situado no 

topo do puxador, para inserção da bucha e ficção ao torno – para descrição detalhada 

remeta-se ao Capítulo 3. 

 O processo produtivo, e arsenal gestual utilizado, foram os mesmos das tampas 

descritas anteriormente (Indivíduos 14, 15, 19 e 21). 

 

Indivíduo 27 - MAO 1877 – Panela (Frigideira) 

Tal artefato tem o mesmo número de registro do anterior, pois, quando de sua 

incorporação ao acervo do Museu de Artes e Ofícios estes foram tratados enquanto tampa 

(Indivíduo 26) corresponde à panela (indivíduo 27), havendo uma única “Ficha do objeto”. 

É uma vasilha de contorno composto e forma fechada, com bojo superior em seção 

cônica convexa normal e bojo inferior em seção cônica convexa invertida; borda 

expandida, lábio arredondado e base plana. Suas medidas exatas são 29cm de diâmetro de 

borda, 35cm de diâmetro de bojo, 23cm de diâmetro de base e 18,5cm de altura. 

Panela totalmente coberta por fuligem e gordura. Apresenta marcas de desgaste 

bastante visíveis indicando um uso intenso alem de rachaduras por decomposição de 

pequenos veios de pirita principalmente em sua base e bojo inferior, local de contato direto 

com o fogo. 



 Tal panela apresenta fuligem e manchas de lipídeos em toda a superfície externa 

além de rachaduras causadas pela decomposição de pequenos veios de pirita em sua base e 

bojo inferior – local de contato direto com o fogo -. Tais características são indicadoras de 

um uso intenso no preparo do alimento. 

 

Indivíduo 28 - MAO2102 – Panela (Frigideira) 

 Vasilha de contorno composto e forma fechada, com bojo superior em seção cônica 

reta normal e bojo inferior em seção cônica reta; borda expandida, lábio arredondado e base 

plana. Suas medidas exatas são 7,5cm de diâmetro de boca, 14,5cm de diâmetro de bojo, 

13,1cm de diâmetro de base e 9,5cm de altura. Apresenta decoração incisa na carena que 

pode ser dividida em quatro seções, com linhas transversais paralelas, alternando no sentido 

de uma seção para outra (espelhado).  

 A cadeia produtiva é a mesma das panelas – descritas anteriormente –, porém, com 

a ressalva de que na face interna de sua base há irregularidades grotescas que podem ser 

oriundas do uso, decomposição de pirita ou do momento da retirada da torre. 

 As marcas de uso presente em tal artefato são fuligem e manchas de lipídeos que 

cobrem toda a superfície interna e externa; e um desgaste circular na face externa da base 

que pode ser oriundo do contato com alguma superfície durante o manuseio e/ou utilização 

da panela (trempe, chão, mesa).  

 

Indivíduo 29 - MAO2112 – Panela (Frigideira) 

Vasilha de contorno composto e forma fechada, com bojo superior em seção cônica 

convexa normal e bojo inferior em seção convexa invertida - caracterizando uma carena -; 

borda expandida, lábio arredondado e base plana. Suas medidas exatas são 17cm de 

diâmetro de boca, 21,5cm de diâmetro de bojo, 16cm de diâmetro de base e 7cm de altura.  

A cadeia produtiva é a mesma das panelas. Tal qual o artefato descrito 

anteriormente (Indivíduo 29), tal panela apresenta fuligem e manchas de lipídeos que 

cobrem toda a superfície interna e externa; e um desgaste circular na face externa da base. 

 

Indivíduo 30 - MA 2111 – Panela (Frigideira) 



Vasilha de forma fechada e contorno composto, com bojo superior em seção cônica 

convexa normal e bojo inferior em seção cônica convexa invertida, borda expandida, lábio 

apontado e base plana. Suas medidas exatas são 19cm de diâmetro de boca, 22cm de 

diâmetro de bojo, 17cm de diâmetro de base e 8,5cm de altura. 

A cadeia produtiva é a mesma das panelas, apresentando, enquanto vestígios o 

negativo da torre e estrias do torneamento.  

Os vestígios de uso perceptíveis foram manchas de lipídeos e fuligem em ambas as 

faces.  

 

Indivíduo 31 - MAO1486 – Tampa 

 Tal indivíduo tem diâmetro exato de 42cm, média de 1,6cm de espessura, borda 

direta e lábio arredondado.   

Dos vestígios de sua produção no torno foram perceptíveis estrias de torneamento, o 

negativo da torre na face interna e o furo confeccionado com o auxílio do puá, situado no 

topo do puxador, para inserção da bucha e ficção ao torno. O processo produtivo, e arsenal 

gestual utilizado, foram os mesmos das tampas descritas anteriormente, porém, na face 

externa da tampa foram deixadas propositalmente algumas linhas profundas, 

confeccionadas durante o processo de torneamento com o auxilio do arsenal de ferros. 

 

Indivíduo 32 - MAO1486 – Panela (Caldeirão)  

 Tal artefato tem o mesmo número de registro do anterior, pois quando de sua 

incorporação ao acervo do MAO estes foram tratados enquanto tampa (Indivíduo 31) 

corresponde à panela (indivíduo 32), havendo uma única “Ficha do objeto”. 

Vasilha aberta, de contorno simples, bojo em sessão cilíndrica convexa, borda 

reforçada externamente, lábio arredondado e base plana. Tem como medidas exatas 42cm 

de diâmetro de boca, 41cm de diâmetro de bojo, 27cm de diâmetro de base e 22,3cm de 

altura.  

Os vestígios de produção, que evocam sua confecção em torno, são estrias e 

negativo da torre, porem, apresenta três seções de decoração: (1) faixas triplas no bojo 

superior, quase no contato entre este e a borda; (2) linhas duplas na transição do bojo 



superior para o inferior (meio do pote); e (3) linhas duplas na inflexão do bojo inferior para 

a base, demarcando a área onde esta ultima é iniciada. 

 Em sua face interna há um grande veio de pirita, ainda não decomposta e em 

formato circular. Não se sabe se por este motivo, mas tal artefato não apresenta vestígios de 

uso (fuligem ou manchas de lipídeos). O contato com o fogo poderia, neste caso – e como 

já visto anteriormente –, decompor esses aglomerados minerais e causar fraturas que 

certamente quebraria esta panela devido à grande concentração e organização da pirita em 

veios. 

 

Indivíduo 33 - MAO1867 – Tampa 

 Tal indivíduo tem diâmetro exato de 30cm, média de 1cm de espessura, borda direta 

e lábio arredondado. Sua técnica e cadeia produtiva é a mesma das tampas já descritas, 

porem, apresenta linhas únicas incisas em toda sua superfície dando um aspecto de 

ondulado. 

 

Indivíduo 34 - MAO1867 – Panela (Caldeirão) 

 Tal artefato tem o mesmo número de registro do anterior, pois, quando de sua 

incorporação ao acervo do Museu de Artes e Ofícios estes foram tratados enquanto tampa 

(Indivíduo 33) corresponde à panela (indivíduo 34), havendo uma única “Ficha do objeto”. 

Caracteriza-se por uma vasilha de forma fechada e contorno composto, com bojo 

em seção cilíndrica convexa, com borda expandida, lábio plano e base em pedestal. Suas 

medidas exatas são: 30,5cm de diâmetro de boca; 32,5cm de diâmetro de bojo; 20cm de diâmetro 

de base; e 35cm de altura. Tal qual a tampa apresentada anteriormente (Indivíduo 33), o 

indivíduo apresenta linhas únicas incisas em toda sua superfície externa, dando um aspecto 

de ondulado.  

Há marcas nítidas de fuligem e lipídeos na base e bojo inferior. Na face interna, 

base e bojo inferior, apresenta marcas de desgaste por pancada, podendo ser oriunda do 

acondicionamento ou preparo de alimentos no interior do recipiente. 

 

Indivíduo 35 – MAO s/id – Alambique 



 Devido a sua grande dimensão (150cm de altura) e peso não foi possível o manuseio 

para um estudo detalhado de suas marcas e metragem. Por estes mesmos motivos, somado 

às marcas perceptíveis na face externa e as assimetrias morfológicas, é possível afirmar que 

tal artefato não foi confeccionado no torno, e sim por entalhe. 

  Tal qual o Indivíduo 22, este alambique é composto por três partes que são presas 

por encaixe: panela, gola e capelo. Porém, foi possível a verificação de que a panela 

consiste em uma vasilha composta, com bojo superior em seção cônica reta normal e bojo 

inferior em seção cônica convexa invertida. 

  A “gola” é uma peça cônica vazada que serve para ligar a panela à gola. Contém 

marcas de torno em sua superfície interna e na externa há resquícios de fuligem que 

parecem ter sido retidas com a ação de uma espátula. 

 O “capelo” é o principal componente do alambique. Confeccionado parcialmente no 

torno apresenta forma complexa e de difícil confecção além de canais para o escoamento de 

água e o gotejamento da cachaça. Em sua confecção percebemos a necessidade de 

utilização de técnicas próprias da cantaria, não de domínio cotidiano da produção de 

vasilhames propriamente dito. Por esse motivo, será também mais bem trabalhada em 

tópico que envolve seu fazer em correlação com os demais. 

 

Indivíduo 36 – SR1683 – Tigela Rasa  

Recipiente com cerca de 24cm de diâmetro, com fundo levemente arredondado e 

paredes laterais levantadas 3,5cm acima do fundo interno. Tem como espessura média 2cm 

sendo menor no centro e na borda. “Apresenta faixas de grandes estrias paralelas que foram 

produzidas por raspagem, que o polimento não obliterou completamente” (PROUS, 1991: 

211). 

 Segundo a bibliografia consultada o indivíduo não apresenta nenhum tipo de marcas 

de uso somente uma quebra que, segundo o autor evidencia que “o recipiente parece ter 

sido quebrado por uma violenta pancada e os fragmentos foram levados, ou coletados antes 

da nossa chegada” (Ibidem). 

 

Indivíduo 37- SR1683 – Tigela rasa  



 “Vasilhame profundo, com paredes totalmente retas e verticais. A espessura é de 

1,3cm e o diâmetro da boca deve ter sido de 18cm” (Ibidem). Também apresenta faixas de 

grandes estrias paralelas que foram produzidas por raspagem e não obliteradas totalmente 

pelo polimento. Ainda segundo o autor este fragmento apresenta vestígios de fuligem na 

face externa indicando seu contato com fogo. 
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