
 

 

 
 
ABSTRACT 
A produção cerâmica tradicional em Trás di Munti1, define-se como uma actividade doméstica 
sazonal, uma economia informal num contexto onde a mulher se define como eixo de produção 
material. Da olaria, resultam objectos dotados da capacidade de evocarem, através da matéria-
prima, da morfologia, da decoração e da técnica, a produção material tradicional ou “antiga”,  uma 
indiscutível função de património histórico e cultural. Um dos propósitos deste ensaio é constituir-
se como um corpus de inventariação cerâmica. É com base neste quadro teórico que se pode 
partir para interpretações mais pormenorizadas dos materiais cerâmicos. Não obstante, é também 
objectivo deste trabalho proceder a uma avaliação, embora superficial em termos de amostragem, 
aos contextos e métodos actuais de produção cerâmica; inferir sobre a temática das tradições 
cerâmicas e constituir uma base de analogismo em torno da produção. Os dados que dão corpo 
ao ensaio foram perspectivados sob uma dimensão social, e sob o ponto de vista do sistema 
técnico da produção olárica uma vez que a técnica é uma acção “socializada” sobre a matéria.  
Em suma, surge como a primeira aproximação ao território e ao estudo e salvaguarda deste 
património, criando assim as condições para um projecto mais vasto direccionado para o campo 
da investigação. É portanto no seguimento deste quadro contínuo que surge o presente trabalho. 
Trata-se do campo dos estudos do património cultural material, tal como são entendidos na 
perspectiva da antropologia e etnologia.  
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cerâmicas; industria cerâmica; património cultural 

                                                
1 Tarrafal de Santiago, Cabo Verde 



 

ENQUADRAMENTO 
 

A análise antropológica da cultura material 
parte da consideração dos objectos no seu 
contexto cultural de produção, uso ou 
consumo, explorando as suas várias 
apropriações simbólicas e práticas, e o papel 
das coisas nas organizações sociais 
(Kopytoff, 1986). Os estudos da cultura 
material tratam da vida social dos objectos 
analisando-a nas diferentes configurações 
culturais atravessadas pela sua biografia,  
procedendo a uma análise de relações 
sociais privilegiando a sua mediação e 
expressão tal como elas são reveladas nos 
objectos. Esta concepção, no sentido lato da 
noção de cultura material, centrada na 
relação socializada do objecto e no papel 
que assume na organização social, parece 
adequar-se perfeitamente ao estudo daquilo 
que se define por olaria.  
Este ensaio perspectiva dois pontos de vista 
diferentes em torno da temática da olaria 
tradicional de mulheres. Numa primeira 
análise trata aspectos da vida social de 
objectos de cerâmica, aspectos directamente 
relacionados com a biografia do objecto em si 
materializado na forma de pote de água.  
Numa segunda abordagem trata questões da 
contemporaneidade que por sua vez 
envolvem a noção de cultura material local.  
 
QUADRO GEOGRÁFICO 
 
Na vertente Norte da ilha de Santiago, 
estende-se uma península que termina com 
um relevo que se eleva aos 643 metros, o 
Monte Graciosa, de cúpula fonolítica 
envolvida por mantos de origem basáltica. A 
superfície dos fonólitos estende-se até aos 
relevos de Trás di Munti, os quais dominam 
uma superfície estrutural vasta e monótona 
de extensos afloramentos de materiais 
sedimentares e depósitos argilosos. Para 
além dos relevos de Trás di Munti, surgem 
várias elevações constituídas de materiais 

cuja composição sofreu processos de 
erosão. São exemplo, as formações 
rochosas de conglomerados calcários na 
Achada Bilim e Assomada (Amaral, 2007). 

 

 
fig. 1: Panorama e cortes esquemáticos da baía do 

Tarrafal (Fonte: Amaral, 2007). 1 – “série de base”; 2 
– sedimentar (calcários e conglomerados); 3 – filões; 

4 – mantos de basaltos colunares (por vezes 
“laminar”); 5 – matérias de tipo explosivo; 6 – 

conglomerado; 7 – produtos de desagregação e 
alteração dos fonólitos; 8 – praia de areia de cor clara. 

Fonte: Ilídio do Amaral, 2007 
 

 
fig. 2: Localização geográfica da área de estudo 

 

Em termos demográficos, Trás di Munti é 
constituído sensivelmente por 350 fogos 
habitacionais os quais contemplam 
aproximadamente 50 núcleos familiares. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DESENHO DA PESQUISA 
 
Na condução da pesquisa foi privilegiada 
uma abordagem de observação intensiva 
das particularidades inscritas no processo de 
produção cerâmica.  
De modo a abordar o contexto e 
procedimentos da esfera da produção, a 
recolha dos dados foi orientada sob uma 
dupla perspectiva que comporta uma 
dimensão social e uma dimensão técnica (do 
social), favorecendo os dispositivos materiais 
e físicos, os comportamentos técnicos da 
“cadeia operatória” e os vários segmentos 
que envolvem a totalidade da acção técnica. 
No que concerne à dimensão social, esta 
propõe-se a identificar os contextos 
socioculturais nos quais a actividade da 
olaria se inscreve. Assim, a pesquisa foi 
orientada com base numa estratégia 
plurimetodológica assente na recolha de 
documentos orais e na elaboração de um 
esboço genealógico das mestras oleiras 
ainda no activo da produção2. Porém, um 
projecto autobiográfico é necessariamente 
subjectivo sendo o método observacional 
aqui determinante. 
Ainda no domínio técnico, efectuou-se um 
levantamento sob a forma de inventário de 
peças de olaria – pote de água – de modo a 
possibilitar a reconstituição biográfica do 
objecto para posterior análise e interpretação 
de dados. Não obstante, procedeu-se ao 
estudo sistemático da caracterização dos 
objectos, recolhendo os termos técnicos, 
registando os processos de feitura, 
elaborando um glossário de termos e fazendo 
o registo escrito e fotográfico de todas as 
fases que da cadeia operatória. 
 
 
Não obstante, relativamente ao método de 
inventariação adoptado, este foi sustentado 
por uma análise técnica numa tentativa de 

                                                
2 Consultar anexo I, esboço genealógico das mestras 
oleiras no activo da produção. 

identificar as matrizes culturais e artísticas 
que assistiram e assistem a concepção das 
peças. Deste modo, torna-se viável partir 
para o (re)conhecimento da identidade 
olárica da região, definida por elementos 
tomados como agentes tipificadores tais 
como a técnica, materiais usados, formas e 
motivos decorativos.  
Quanto à questão da representatividade, o 
projecto de investigação foi delineado com 
base no pressuposto da significativa 
“individualidade”, ou possível “tipicidade” das 
peças em função do artesão que lhe deu 
corpo. Assim, o estudo incidiu no 
levantamento de peças produzidas por 
diferentes oleiras, em diferentes “lugares” de 
Trás di Munti, numa tentativa de estabelecer 
um padrão comparativo de análise.  
Neste sentido foi definido um conjunto de 
elementos caracterizadores análogos, a 
saber: forma do corpo da peça; tipologia de 
elementos decorativos plásticos; o tipo 
inscrição do traço decorativo, e aspectos 
referentes à posição dos elementos 
decorativos quanto à decoração. 
 
CONTEXTO DA PRODUÇÃO CERÂMICA  
 
A produção cerâmica tradicional inscreve-se 
no quadro laboral como uma actividade 
sazonal. A sua performação representa um 
modo de subsistência alternativa ou 
complementar da actividade agrícola. 
Esta relação remete para uma situação de 
interdependência dualista. Assim, a “época 
da louça” decorre em função do trabalho das 
águas tendo lugar no período compreendido 
entre Janeiro a Julho período denominado 
de estação seca.  
 
TIPOLOGIA DOS POTES DE ÁGUA 
 
Tipologicamente o pote de água, tal como a 
sua designação indica insere-se na categoria 
de “louça de água”. Forma e decoração 
constituem dois elementos que se 



 

complementam e explicam a simbiose entre 
a permanência e contingência da olaria 
tradicional. 

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À MORFOLOGIA  
 
Quanto à forma, elemento contingente, os 
potes de água são tipologicamente 
classificados como um recipiente fechado, 
de base achatada, dotado de gola e lábio na 
boca.  
 
 

 
 

fig. 3: Desenho esquemático da morfologia 

 

CLASSIFICAÇÃO QUANTO À DECORAÇÃO  

 
No que concerne aos motivos decorativos 
pode caracterizar-se a decoração 
relativamente aos aspectos e motivos 
decorativos expressos em desenhos incisos 
- esgrafitado - e aplicações plásticas de 
elementos modelados em relevo com filhós. 
 
DISPOSIÇÃO DOS MOTIVOS DECORATIVOS  
 
As superfícies decoradas são apresentadas 
sob três formas: 
a) pequena superfície na qual o motivo cobre 
apenas uma pequena área do peito da peça. 

Geralmente remete apenas ao recurso de 
elementos plásticos; 
b) média superfície, quando a peça ostenta 
as duas formas de decoração; 
c) grande superfície, quando, 
independentemente de apresentar ou não as 
duas formas de decoração, a peça 
apresenta elementos decorativos do peito 
até à boca. 
 
CONTEXTO TÉCNICO 
FONTES DA MATÉRIA-PRIMA  
  
LOCALIZAÇÃO  
A argila utilizada pelas mestras oleiras é 
proveniente de dois depósitos sedimentares: 
Barreiro da “Fontinha”e “Barreiro de “Riba 
Lá”3. Estes estão geograficamente situados 
em diferentes cotas de altitude, e com 
relativo afastamento entre si. 
 

 
fig. 4: Barreiro de “Riba Lá” 

NATUREZA/COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA  

 
Através de uma análise preliminar dos 
resultados obtidos nas difracções raio-X nas 
amostras “Riba Lá” e “Fontinha”, pode ser 
constatada uma diferença essencialmente 
ao nível das proporções dos tipos de argilas 
aí encontrados. A amostra “Riba Lá” 
apresenta uma associação de minerais 

                                                
3 Consultar anexo IV: Localização das áreas de 
recolha, barreiros e “objectos”. 
 



 

composta por caulinite, ilite, esmectite 
(argilas), e feldspato potássico (plagioclase, 
anidrite, aragonite) (por ordem decrescente 
de abundância). A amostra “Fontinha” é 
caracterizada pela associação mineral 
composta por esmectite, caulinite, feldspato 
potássico (plagioclase, anidrite, aragonite) e 
ilite (por ordem decrescente de abundância). 
Desde já destaca-se a nítida depleção em 
ilite na amostra “Fontinha” e a maior 
concentração de caulinite na amostra “Riba 
Lá”4.  
 
FORMA DE EXTRACÇÃO 
 
A extracção da argila dos barreiros coincide 
com o período da estação seca, uma vez 
que é mais fácil extrair. processa-se a partir 
do método de extracção em “fossa” a uma 
profundidade de 1.20m sensivelmente. A 
recolha é efectuada em modestas 
quantidades, aproximadamente 20kg, uma 
vez que o material em estado bruto é 
transportado à cabeça. Desta forma, a 
recolha do barro é uma tarefa que 
geralmente se repete ao longo da época de 
produção cerâmica. A argila para ser pilada 
tem que estar seca. Assim, é estendida ao 
sol antes de ser malhada e pilada em 
farinha/pó. 
 
DESCRIÇÃO DA CADEIA DE MONTAGEM 
 
Este ponto destina-se a fixar os detalhes da 
cadeia operatória. Esta consiste numa 
estrutura elaborada de processos de 
intervenção técnica na conceptualização das 
peças oláricas. Não obstante, a tecnologia 
tradicional constitui-se como um sistema 
integrado. 
 
COMBINAÇÃO DE DUAS ARGILAS 
 

                                                
4 Consultar difractrogramas das amostras “Riba Lá” e 
“Fontinha “ anexo II. 

No contexto da olaria de Trás di Munti, a 
pasta obtida para a produção cerâmica 
resulta da mistura de argilas de composição 
relativamente heterogénea, provenientes dos 
dois barreiros já referidos.  
Apesar do conhecimento científico sobre a 
matéria ser nulo, as mestras oleiras, devido 
à experiencia empírica, atestam que a 
qualidade da pasta obtida é de maior nível 
do que a pasta obtida a partir de argilas 
isoladas. Segundo as oleiras, a trama dos 
dois barros produz uma pasta mais fadjada 
ou seja, reúne as condições óptimas de 
plasticidade, e mostra um bom 
comportamento durante a fase de secagem 
e posterior queima.  
Assim, do ponto de vista cientifico, a 
tradução dos dados relativos à matriz 
argilosa5, sugere que as pastas produzidas a 
partir dos materiais extraídos em Riba Lá 
serão menos “plásticas” e mais refractárias 
que as pastas produzidas a partir dos 
materiais extraídos em Fontinha. Os 
mesmos dados sugerem também que em 
Riba Lá se verifica uma produção de ilite por 
alteração da esmectite (por maior 
soterramento e/ou por algum fenómeno 
térmico que a desidratou, (Deer, 1992)) 
alterando-a para uma forma mais anidra: a 
ilite. 
Ambas as associações minerais, Riba Lá e 
Fontinha, derivam essencialmente da 
alteração in situ das rochas magmáticas 
locais (Mantos fonolíticos do Mio-Pliocénico 
(Serralheiro, 1972)), principalmente através 
da alteração das plagioclases e feldspatos 
potássicos, mas também de minerais 
máficos (minerais ricos em magnésio e ferro, 
tais como as piroxenas, as olivinas, etc.). A 
forte possibilidade da existência de aragonite 
(carbonato de cálcio) e anidrite (sulfato de 
cálcio) em ambas as amostras é aqui de 
salientar, pois ambos os minerais em causa 

                                                
5 Consultar tabela 1: Análise dos principais picos de 
difracção (2 theta) obtidos na difracção raio –x das 
amostras “Riba Lá” e “Fontinha” anexo III. 



 

quando submetidos a temperaturas de 
“cozedura” cerâmica, dão origem a cal (óxido 
de cálcio) a qual reage exotermicamente, 
aumentando o seu volume com a humidade 
do ar, acabando por abrir pequenas crateras 
na parede da louça quando esta é molhada. 
Este problema pode ser ultrapassado 
através da moagem extremamente fina de 
toda a amostra, homogeneizando o material 
em causa.  
Cruzando estes dados com os dados 
cartográficos existentes, pode assegurar-se 
que a rocha magmática primária é 
essencialmente a mesma, e pertence ao 
mesmo afloramento rochoso que caracteriza 
a formação da Assomada e Trás di Munti, e 
origina, por alteração meteórica, as 
associações minerais observadas.  

 

 
fig. 6: Relação entre a localização dos barreiros Riba 

Lá e Fontinha e a geologia local. De salientar que 
ambos os barreiros se encontram dispostos na base 

da vertente, podendo evidenciar algum transporte dos 
materiais encontrados nestas jazidas de barro.  

Base Cartográfica: Carta geológica da Ilha de S. 
Tiago – Cabo Verde, A. Serralheiro, 1972 

 
Em suma, a combinação das duas argilas 
visa um equilíbrio das características 
mineralógicas. Desta forma, complementam-
se ao nível da plasticidade e em termos das 
características refractárias. Não obstante 
confere vantagens de ordem técnica 

particularmente ao nível da retracção da 
peça na secagem.  

 
PREPARAÇÃO/HOMOGENEIZAÇÃO DA PASTA 
 
A matéria prima sofre diversos processos 
básicos. Esta fase de tratamento da matéria-
prima consiste na mistura de elementos 
plásticos e não plásticos uma vez que se 
verifica a combinação de duas argilas, no 
sentido de obter uma pasta homogénea e 
que reúna as condições essenciais de 
plasticidade para a modelagem. 
Assim, a sequência inicial designada 
mondoda di barro consiste no malhar do 
barro, em estado seco, desde o estado bruto 
até à obtenção da “farinha” do barro em pó. 
Quanto aos suportes tecnológicos, as 
ferramentas envolvidas nesta fase são o 
pilão, e uma peneira cuja função é retirar os 
últimos grânulos indesejáveis (fig.7, a) e b)).  
Uma vez pilado o barro em pó, está então 
preparado para se misturar através da 
adição de água (fig.7, c)) e amassar o barro. 
Esta operação é efectuada com as mãos, 
até que esta se constitua numa pasta 
homogénea que reúna as condições 
essenciais para a modelagem das peças 
(fig.7, d)).  
Relativamente à quantidade de matéria a 
preparar, esta é determinada em função das 
peças que as mestras pretendem produzir.  

 
 

 
fig. 7: Preparação/homogeneização da pasta - 

mondoda di barro. a) pilagem do barro 



 

 

b) triagem dos últimos resíduo 

 

 

c) adição da água de mistura 

 

d) homogeneização da pasta – técnica de amassar. 

PROCESSO DE MODELAGEM 

 
A modelagem constitui-se como uma das 
acções mais significativas ao nível da cadeia 
operatória. Esta apresenta-se, entendamos 
assim, subdividida em três fases No que 
concerne ao universo olárico de Trás di 

Munti, a modelagem das peças é desprovida 
de suportes (torno ou roda).  
O processo de manufactura da olaria 
tradicional é assistido pela técnica de filhós 
ou rolo, ou seja, a oleira a partir de uma 
pequena porção de barro, fá-lo rolar sobre 
uma superfície plana com as palmas das 
mãos, formando um rolo que é directamente 
aplicado num centro (base da peça) 
previamente concebido (fig.8, a)). O filhós é 
segurado em suspensão e aplicado com 
relativa pressão com as extremidades dos 
dedos, sendo que a oleira descreve 
movimentos circulares em torno do corpo da 
peça (fig.8, b)). Assim, a peça torna-se o 
eixo da rotação. Este processo repete-se 
consecutivamente até dar forma ao corpo da 
peça. A técnica de modelagem recorre 
quase exclusivamente à habilidade manual, 
porém com o auxilio eventual de 
instrumentos rudimentares tais como um 
fragmento de cabaça (cavaco) que serve 
para “puxar” a peça através de movimentos 
ascendentes, determinando a secção da 
parede da peça e simultaneamente 
homogeneizar a face interior da mesma. 
Esta acção é acompanhada com a mão na 
parte exterior da peça, descrevendo 
movimentos simétricos (fig.8, c)). 
Relativamente ao tratamento da parede 
externa, a par dos dedos que ligam os rolos, 
os instrumentos associados são a inganha 
(carolo de milho) efectuando a 
homogeneização da parede externa da 
peça. Estas duas acções são executadas até 
o corpo da peça tomar a forma que o 
constitui como um objecto materializado 
(fig.8, d)).  
Entretanto, a peça foi cintada com o 
carrapato (fibra vegetal, proveniente do 
cactos piteira, bananeira ou coqueiro), de 
modo a evitar que a peça desabe, uma vez 
que o seu peso é já significativo (fig.8, e)). 
Uma vez a peça subida, define-se a forma 
da boca da peça. Aqui intervém a cortadeira, 
uma faca feita a partir da cana de carriço 
que efectua o acerto da boca da peça 



 

retirando o excesso de barro indesejado 
(fig.8, f)). Posteriormente, com recurso à 
ordidja, um pedaço de pano molhado acerta-
se e modela-se a boca da peça. Este 
movimento é aplicado com os polegares em 
ambas as superfícies, interna e externa, da 
boca da peça (fig.8, g)). Seguidamente, 
assiste-se a uma última homogeneização da 
parede externa da peça, desta feita com 
recurso à canela (pedaço de cana entre nós) 
de modo a alisar a superfície. 
A inscrição do esgrafitado e/ou a aplicação 
de elementos plásticos determina o final da 
primeira fase de modelagem (fig.8, h)). 
Neste processo, a água é um recurso 
constantemente utilizado pela oleira, de 
modo a que a pasta permaneça com um 
grau de humidade essencial para a 
modelagem. A duração da primeira fase do 
processo de modelagem (no exercício 
observado) é cerca de duas horas. 
A performação da base, assim como a 
raspagem da parede externa, ocorre 
geralmente três dias depois da primeira fase 
ou seja, quando a peça está na fase verde, 
porém suficientemente rija para executar 
esta tarefa. Esta acção assiste-se de um 
utensílio designado légre, uma pequena 
chapa de metal que despasta o fundo e dá o 
acabamento, tornando a parede da peça 
mais fina (fig.8, i)). Finalmente, depois de um 
novo período de secagem (dois/três dias) a 
peça é acabada recorrendo para tal a uma 
pedra de cor negra (onça). Esta operação 
fecha os poros permitindo assim uma textura 
lisa e polida à parede exterior da peça, 
tornando-a menos porosa e mais resistente, 
atribuindo-lhe simultaneamente os traços de 
unicidade (fig.8, j)). 

 

 
fig. 8: Processo de modelagem. a) modelação do 
filhós 

 

b) aplicação do filhós 

 

c) “puxar” a peça, definição da secção da parede da 
peça 



 

 

d) homogeneização da parede exterior 

 

e) colocação do carrapato 

 
f) definição da boca da peça 

 

g) atribuição de forma orgânica à boca da peça 

 

h) inscrição de motivos decorativos – esgrafitado 

 

i) definição dos contornos finais da peça – raspagem 



 

 

j) lissagem da peça 

DECORAÇÃO 
 
No que concerne à ornamentação das peças 
pode caracterizar-se a decoração 
relativamente aos aspectos e motivos 
decorativos expressos em desenhos incisos 
(esgrafitado) e aplicações plásticas de 
elementos modelados em relevo com filhós. 
A decoração é, em termos gerais descrita 
como um elemento contingente, uma 
intenção não funcional dos elementos 
decorativos, os quais assumem relevo 
apenas no plano e intencionalidade estética. 
Relativamente aos atributos estilísticos, 
estes são geralmente organizados por níveis 
de execução. Assim, numa primeira fase 
processa-se às aplicações plásticas de 
elementos modelados, sendo a execução 
dos desenhos incisos remetida para uma 
fase posterior . 

APLICAÇÕES PLÁSTICAS  

 
As aplicações plásticas são entendidas no 
panorama da olaria como uma configuração 
de primeiro nível. Constituem-se como 
caracteres figurativos modelados a partir da 
técnica de rolo/corda aplicados na parede 
externa do corpo da peça. Relativamente às 
aplicações plásticas destacam-se no 
universo da olaria tradicional de Trás di 
Munti quatro tipologias diferentes: 

 

fig. 9: Aplicações plásticas. a) “anel”  

 

 

b) “ferradura” 

 

c) “picote” 



 

 

d) “cruz” 

ESGRAFITADO  

 
O esgrafitado é uma técnica que traduz a 
incisão dos motivos na superfície das peças, 
quer através da inscrição rectilínea de 
formas geométricas (fig.9, a)), ou ainda pela 
inscrição por ondulação (fig.9, b)). Esta 
técnica incisiva é executada com a pasta 
verde. Para tal é utilizado uma ponta de 
arame, ou uma faca. 
 

 
fig. 10: Motivos decorativos – esgrafitado. a) traço 

rectilíneo 

 

b) traço por ondulação 

COZEDURA 
 
A cozedura constitui a etapa da cadeia 
operatória através da qual as peças 
adquirem o seu estado definitivo, e as 
demais propriedades físicas, a saber: 
solidez, dureza, cor, permeabilidade, 
resultante das alterações dos materiais. Esta 
fase ocorre quando as peças estão 
totalmente secas.  

PROCESSO DE SECAGEM E RETRACÇÃO 

 
O processo de secagem é a fase que 
antecede a enforna das peças. Na prática, 
as peças são expostas ao sol de modo a 
que, através da evaporação, percam a água 
de mistura ou seja, a água adicionada 
durante o processo de preparação e 
homogeneização da pasta. Neste sentido, 
considera-se que as peças estão secas 
quando a sua tonalidade perder as 
características da presença de água, ou seja 
o efeito do barro molhado. 
Não obstante, à medida que a peça seca, 
portanto ao perder a água de mistura, a 
mesma sofre simultaneamente um processo 
de retracção proporcional a toda a dimensão 
da peça. Esta perda de volume no entanto, 
parece não alterar o organicismo e harmonia 
das suas formas.  
  



 

 
fig.11: Secagem das peças 

MATERIAL COMBUSTÍVEL 

 
O material combustível utilizado é 
principalmente de origem animal - bosta de 
vaca (fig.12 a)), pois apresenta um elevado 
poder de combustão e fonte de calor; e 
material de origem vegetal - palha de milho e 
lenha fina de acácia (fig.12 b)). Não 
obstante, estes materiais são caracterizados 
por apresentarem uma combustão lenta. 
 

 
fig. 12: Material Combustível. a) bosta de vaca 

 

b) palha de milho 

ESTRUTURAS 

 
Tipologicamente, o forno é caracterizado por 
apresentar uma simples depressão circular, 
de sensivelmente vinte centímetros, cuja se 
vai definindo em função das cozeduras aí 
realizadas. Esta estrutura designada de 
forno  (fig.13), apresenta um diâmetro não 
superior a dois metros e constitui o processo 
tradicional de cozedura ao ar livre em 
atmosfera oxidante. 
 

 
fig. 13: Forno - Soenga 

PERÍODO DE COZEDURA  

 
A cozedura ocorre a partir das duas horas da 
tarde. Para justificar esta opção, as oleiras 
aludem às características atmosféricas, 
particularmente a incisão do factor vento 
cuja tem tendência a diminuir ao longo do 
dia. Deste modo evitam a dispersão do 
combustível e os inconvenientes de entradas 



 

bruscas de ar. Não obstante, a escolha do 
período de cozedura tem como função 
aproveitar o calor da base da soenga 
derivado ao aquecimento do solo. 

ENFORNA 

 
A enforna é uma operação criteriosa na qual 
se procede à disposição das peças no 
campo de fogueira da estrutura do forno. 
Assim, procede-se à colocação de bosta na 
base da depressão de modo a formar um 
espécie de base calorífica, que permita uma 
elevação gradual da temperatura, traduzindo 
simultaneamente um aquecimento gradual e 
lento das peças. Seguidamente, as peças de 
grande volume são dispostas no centro do 
campo de fogo (fig.14 a)). O forno constitui-
se a partir deste eixo e desenvolve-se numa 
linha esferoidal com outras peças de 
dimensões variadas (fig.14 b)).  

De modo a proceder ao devido 
acondicionamento das peças, são usados 
fragmentos de cerâmica para “calçar” as 
peças de forma a evitar o contacto directo 
das paredes da peça com a bosta, sendo 
esta responsável pelas diferenças de 
tonalidade. Posteriormente, procede-se 
novamente à colocação de bosta de vaca e 
de material de origem vegetal proveniente da 
poda das acácias (fig.14 c)). Por último, a 
colocação da palha do milho, dá por 
concluído o processo de enforna (fig.14 d)). 
O forno está pronto para a cozedura. 
 

 

fig. 14: Processo de enforna. a) “cama” de bosta, 
colocação das peças de grande porte 

 

b) colocação das restantes peças 

 

 

c) colocação de material combustível: bosta e lenha 
fina 

 

d) cobertura do forno com palha de milho 

ACENDER O FORNO 

 
Relativamente a esta etapa foram registados 
dois métodos de combustão. Assim, o 
processo tradicional de acender o forno é 



 

através da queima da bosta de vaca (fig.15, 
a), b)), cuja é distribuída por diferentes 
pontos em redor do forno. O outro método 
processa-se através do petróleo, remetendo 
assim para uma combustão localizada. 
Todavia, apesar de distintos, estes dois 
métodos traduzem uma combustão que se 
processa do exterior para o interior da 
estrutura.  

 

 
fig. 15: Processo de ignição do forno. a) bosta de 

vaca a arder 

 

b) ignição do forno 

GESTÃO DA COZEDURA 

 
A gestão da cozedura, obedece de certa 
forma a princípios gerais fundamentados em 
bases técnicas, não obstante o saber de 
ordem prática é determinante na condução 
deste processo.  
Para obter uma cozedura plena de sucesso, 
é necessário alimentar o forno durante um 
certo período de forma a elevar a sua 

temperatura até aproximadamente na ordem 
dos 600/800ºc (fig.16, a)). É também 
necessário proceder à abertura de pequenos 
orifícios na estrutura do forno de modo 
possibilitar fluxos de circulação de ar no 
interior do forno ou seja, cria-se assim uma 
atmosfera oxidante (fig.16, b)). 
Pode também referir-se que a manutenção 
da cozida se processa em função das 
condições atmosféricas ou seja, se a 
localização da estrutura do forno estiver 
exposta ao vento, é necessário gerir a rápida 
combustão da palha, pois as peças não 
devem estar destapadas e submetidas ao 
choque térmico que por sua vez pode, 
eventualmente, provocar rupturas nas peças 
e ser responsável pelas diferenças de 
tonalidade.  
Segundo as mestras oleiras, quando o forno 
“assobiar”, ou “cheirar a louça” , significa que 
as peças estão ao rubro, e a duração da 
cozida será aproximadamente três horas.  

 

 
fig. 16: Gestão da cozedura. a) elevação da 

temperatura através da adição de material 
combustível (palha de milho) 



 

 

b) abertura de respiradouros 

 
DESENFORNA 
 
É com esta fase que termina o processo da 
cadeia operatória. A desenforna ocorre no 
dia seguinte à cozedura de modo a permitir o 
arrefecimento lento e gradual das peças. 
Neste sentido, a cinza resultante da 
combustão dos materiais intervém no 
processo de arrefecimento. As peças são 
então retiradas das cinzas (fig.17 a), b)) e 
posteriormente transportadas para a oficina 
(fig.17, d)). 

 

 
fig. 17: Processo de desenforna. a) remoção das 

cinzas 

 

 b) abertura do forno 

 

c) peças cozidas 

 
d) transporte de peças para a oficina 

VIDA SOCIAL DOS OBJECTOS 

 
Segundo Appadurai (1986), os objectos 
podem ser entendidos enquanto “entidades 
vivas” com “vidas sociais” que sofrem 
mutações de valor e de significância na sua 
circulação – “trajectórias dos objectos”. 



 

Neste sentido, foram desenvolvidas duas 
abordagem complementares à análise da 
“trajectória das coisas”. A primeira incidiu 
nos aspectos biográficos de um determinado 
objecto; a segunda, sob uma perspectiva de 
análise macro, de modo a identificar as 
mudanças de significado que o objecto vai 
adquirindo, analisando-as nas diferentes 
configurações atravessadas pela sua 
biografia – mobilidade do objecto – ou seja, 
mudanças de “valor significação”. 
Deste modo procedeu-se à inventariação4 
dos objectos materializados em pote de 
água, com base em fichas de caracterização 
biográfica.  
Dos dados provenientes da inventariação, 
pode inferir-se sobre os processos a que o 
mesmo é sujeito, a saber: as novas formas 
de utilização ou seja, a sua 
refuncionalização em outros contextos5 que, 
consequentemente, conduzem à difusão das 
configurações sígnicas ao longo do seu 
“trajecto de vida”; as transformações 
materiais6 (reciclagem ou conservação) 
decorrentes da degradação física; a 
descontextualização no espaço físico7. Não 
obstante, as diversas formas de apropriação 
dos objectos atribuem novas configurações 
aos mesmos, ou seja, são personificados8. 

                                                
4 Consultar anexo IV: Localização das áreas de 
recolha, barreiros e “objectos”.  
Consultar anexo V: Caracterização de potes de água. 
5 Consultar ficha de inventário nº 1, e nº. 4. 
6 Consultar ficha de inventário nº 1; nº 5; nº7; nº 9; nº 
10; nº11, e nº 15. 
7 Consultar ficha de inventário nº 17. 
8 Consultar ficha de inventário nº 16. Numa 
perspectiva antropomórfica, a personalização do 
objecto em causa, através da ideia de “vestido” 
remete para uma metáfora na qual se pode projectar 
o pote, enquanto objecto objectivável, para uma 
situação de analogismo face à mulher. O mesmo se 
confirma quando discursos produzidos pelas oleiras 
enfatizam essa comparação : “Nu ta risca poti pamodi 
el ten ki fika bunito cima mudjér” [trad. PT: Nós 
riscamos (inscrição de motivos decorativos) o pote 
porque ele tem de ficar bonito assim como as 
mulheres.]. Não obstante, a produção deste tipo de 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A olaria baseada sobretudo em técnicas 
tradicionais, reclama uma localidade, por 
vezes ate uma pertença local dos elementos 
da tradição. Porem esta noção de olaria local 
constrói-se por negociação com o exterior, 
respondendo à procura da autenticidade. A 
olaria local, oferece sem dúvida uma cultura 
material alternativa ao mundo da produção 
em série, comportando os devidos ganhos 
identitários quer para os actores locais quer 
para os “visitantes”. 
A instabilidade semântica dos artefactos do 
quotidiano visível constitui um elemento 
central na análise das relações sociais e 
culturais centradas nos objectos. De facto, 
ao longo da sua biografia, o significado dos 
objectos e as práticas que lhe estão 
associadas variam, por vezes, radicalmente. 
A exterioridade, e a natureza física dos 
objectos materiais trazem marcas 
específicas à memória. Para tal, basta 
lembrar que a simples durabilidade do 
objecto, que em princípio costuma 
ultrapassar a vida dos seus produtores e 
usuários originais, já o torna apto a 
expressar as memórias de forma 
sensorialmente convincente. Só os objectos 
transcendem a fronteira do tempo e do 
espaço. Uma materialidade que é 
caracterizada pela permanente mobilidade, 
não pela imobilidade. 
Os atributos intrínsecos dos objectos, é 
importante (re)lembrar, incluem apenas 
propriedades de natureza físico-química: 
forma geométrica, peso, cor, textura, dureza 
etc. Naturalmente, os traços materialmente 
inscritos nos objectos orientam leituras que 
permitem inferências directas e imediatas 
sobre um conjunto de fenómenos. Assim, a 
matéria prima, o seu processamento e as 
técnicas de fabricação, bem como a 
morfologia do objecto, os indícios de uso, 

                                                
discursos justifica, de certa forma, a intencionalidade 
estética dos motivos decorativos no pote de água. 



 

encerram no objecto, informações 
materialmente observáveis sobre a natureza 
e propriedades dos materiais, a 
especificidade técnica do processo.  
 
A olaria é portanto uma espécie de memória 
colectiva que se apresenta como algo 
distinto do quotidiano, paradoxalmente 
baseada na manutenção dos saberes e 
técnicas tradicionais, preservando a 
identidade olárica de Trás di Munti.  
 
 
GLOSSÁRIO DE FERRAMENTAS 
 
Balai di tenti: Cesto quadrangular de 
cana/coqueiro. Instrumento utilizado na fase 
final do tratamento do barro, peneirar a 
“farinha di barro” (barro pilado em pó), 
retirando os elementos indesejáveis para a 
constituição da matéria; utensílio para 
colocar as ferramentas e efectuar o 
transporte de material combustível ( bosta de 
vaca). 
Bandeja: Recipiente de barro para 
armazenar água. Utensílio onde estão  
mergulhadas, durante a feitura das peças, as 
ferramentas “inganha”, “carriço” e o 
“cabaço”,  onde a oleira sucessivamente vai 
molhando as mãos. 
Canela: Carriço. Utensílio para efectuar a 
homogeneização da peça. Actua 
posteriormente à “inganha”. 
Cariçinhu: Pedaço da cana de dimensão 
reduzida. Serve para inscrever elementos 
decorativos. 
Carrapato”: Corda de origem vegetal 
(bananeira; coqueiro; piteira)  para firmar a 
barriga das peças de grande porte ( pote de 
água) antes de fazer o peito da peça, ou 
seja, antes de fechar a peça. 
Cavaco: Rodela de Cabaça/ “boli”, ou de 
coco. Serve para esticar o barro durante o 
processo de subir a peça. Aplica-se na face 
interna da peça, com movimentos 
ascendentes. 

Cortadeira: Faquinha de cana/ acácia. 
Actua como utensílio para efectuar o acerto 
da boca/bordo da peça. 
Inganha: Carolo de milho para colmatar as 
juntas “matar filhós” / fazer furos no binde. 
Intchada: Ferramenta de extracção de barro  
no estado primário através da recolha directa 
no barreiro. Funciona também como 
instrumento de raspagem do barro no chão 
aquando a fase de pilagem. 
Légre: Peça de metal, normalmente chapa, 
para retirar o excesso de barro do corpo da 
peça / limpar mesa de oficina. 
Onça: Pedra preta rolada de vidro vulcânico. 
Pedra de brunir/polir/lissar as peças em 
verde ou secas. 
Ordidja: Pedaço de pano humedecido 
utilizado como técnica de acabamento do 
bordo/boca. 
Pó: Pau de pilar / Sotar barro 
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ANEXO I 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Tabela 1: Esboço genealógico das mestras oleiras no activo da produção. 
 
 
 



 

ANEXO II 
 
 

 
 

Gráfico 1: Difractrogramas das amostras analisadas (natural à esquerda e glicerado à direita). Acima: amostra “Riba 
Lá”; abaixo: amostra “Fontinha” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
ANEXO III 

 
 

tabela 1: Análise dos principais picos de difracção (2 theta) obtidos na difracção raio –x das 
amostras “Riba Lá” e “Fontinha 

 
 

  “Riba Lá” “Fontinha” 

  2Theta (º) 
Intensidade 

relativa (%) 

Minerais 

correspondentes 
2Theta 

Intensidade 

relativa (%) 

Minerais 

correspondentes 

Natural 

(1) - 5.211; 

(2) - 8.936; 

(3) - 12.436; 

(4) - 25.008; 

(5) - 26.872 

(1) - 18; (2) - 36; 

(3) - 100; (4) - 

64; (5) - 30 

(1) -Esmectite; (2) - 

Ilite; (3) - Caulinite 

(001); (4) -Caulinite 

(002); (5) - Feldspato 

Potássico,  

Plagioclase,  

Anidrite,  

Aragonite 

(1) - 5.123; 

(2) - 12.402; 

(3) - 25.007; 

(4) - 26.9 

(1) - 100; (2) - 

40; (3) - 36; (4) - 

16 

(1) -Esmectite; (2) - 

Caulinite (001); (3) 

-Caulinite (002); (4) 

- Feldspato 

Potássico, 

Plagioclase, 

Anidrite,  

Aragonite Picos mais 

representativos 

Glicerado 

(1) - 5.185; 

(2) - 8.831; 

(3) - 12.436; 

(4) - 25.028; 

(5) - 26.827 

(1) - 39; (2) - 44; 

(3) - 100; (4) - 

88; (5) - 36 

(1) -Esmectite; (2) - 

Ilite; (3) - Caulinite 

(001); (4) -Caulinite 

(002); (5) - Feldspato 

Potássico, 

 Plagioclase,  

Anidrite, 

 Aragonite 

(1) - 5.207; 

(2) - 12.421; 

(3) - 24.994; 

(4) - 26.766 

(1) - 100; (2) - 

38; (3) - 39; (4) - 

21 

(1) –Esmectite; (2) 

- Caulinite (001); 

(3) -Caulinite (002); 

(4) - Feldspato 

Potássico, 

Plagioclase, 

Anidrite, 

 Aragonite 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Anexo IV 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ANEXO V 

 



 

 

 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Apoios 

 
 

                        
 

 
 
 


