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Apresentação 
Este relatório apresenta à Fundarpe/Funcultura os resultados do projeto cultural Aperfeiçoamento da 

Cerâmica Artesanal, inscrito sob o número 1905/15, realizado com carga horária total de 120 horas, no 

Centro de Artesanato Arquiteto Wilson Campos Júnior, no Cabo de Santo Agostinho, entre julho e 

setembro de 2016, para artesãos ceramistas.  

 

 

Objetivo 
A proposta deste projeto cultural foi capacitar o grupo produtivo do Centro de Artesanato Arquiteto 

Wilson Campos Júnior no aperfeiçoamento das técnicas artesanais, tomando como referência as boas 

práticas de oficinas e ateliês de cerâmica já consolidados no mercado. A ação visou propiciar o 

reconhecimento de espaços com organização direcionada ao processo produtivo artesanal, 

identificando suas características e vantagens, bem como repassar as técnicas de produção artesanal 

segundo as práticas usuais e consolidadas em oficinas cerâmicas para modelagem, queima e 

esmaltação; além de monitorar e avaliar coletivamente a aplicação das técnicas e práticas de modo a 

identificar falhas oriundas de desvios de procedimentos e fazer a correção. 

 

 

Equipe Técnica 
 

Produtor Executivo 

Erimar José Dias e Cordeiro 

 

Instrutora 

Gisele Gandolfi /Atelier Muriqui 

 

Monitor de oficina 

Vinícius Simões Botelho 

 

Assistente de produção  

Danyelle do Nascimento Marques 

 

Captação de Imagens/Design Gráfico 

Felipe Rodrigues Soares 

 

Colaboradores 

Ana Maria Queiroz de Andrade 

Virgínia Pereira Cavalcanti 

 

  

http://www.escavador.com/sobre/1239109/virginia-pereira-cavalcanti
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Local de Realização 
O Cabo de Santo Agostinho está localizado a 33 km da capital de Pernambuco e dispõe de recursos 

naturais que se transformam em atrativos turísticos e de potencialidades econômicas que repercutem 

no desenvolvimento de todo o estado, a exemplo do Complexo Portuário de Suape. 

 

 
Figura 1 – Exterior do Centro de Artesanato Arquiteto Wilson Campos Júnior 

 

O Centro de Artesanato se situa estrategicamente às margens da PE-60, importante via do turismo no 

litoral sul de Pernambuco. Construído através de uma parceria entre Laboratório O Imaginário da 

UFPE, a Prefeitura Municipal do Cabo e o Banco do Nordeste em 2007, o Centro de Artesanato do Cabo 

Arquiteto Wilson Campos Júnior edifica o projeto coletivo dos ceramistas do Cabo de tornar a atividade 

cerâmica atual e competitiva no mercado. O espaço também atua na conservação dos saberes 

tradicionais, através do repasse para os jovens da comunidade. 

 

O Centro foi projetado como um espaço de produção, com áreas para beneficiamento da matéria-

prima, modelagem, secagem, queima, esmaltação e estoque de peças. O maquinário disponível hoje 

conta com fornos elétricos e a gás, estufas, extrusora de argila, compressores, balanças e agitadores. 

Desde seu início de operação, atua também como espaço de comercialização de peças prontas e 

também de pedidos personalizados. 

 

O grupo de artesãos envolvidos no Centro de Artesanato está comprometido com uma proposta de 

manutenção sustentável da atividade artesanal no município. As peças são desenvolvidas por meio da 

modelagem manual, barbotina (cerâmica líquida) ou torno de elevação. Cada artesão trabalha em suas 

próprias peças e também no apoio mútuo no zelo pelo espaço e em atividades de uso comum, como o 

processamento da argila, preparação de esmaltes e controle de queima das peças. Se mantém por 

meio de parcerias com entes públicos e também com recursos provenientes da venda de peças. 
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Instrutora da Oficina 

 
Figura 2 – Gisele Gandolfi 

 

A principal proposta desta oficina foi de trazer um profissional com notória experiência na produção de 

cerâmica artesanal, com reconhecimento de mercado e que conheça em detalhes as particularidades 

do trabalho com argila. Com este perfil, foi identificado, no estado de São Paulo, o Ateliê Muriqui 

Cerâmica (www.muriquiceramica.com.br) e sua ceramista, Gisele Gandolfi. 

 

Gisele é administradora de formação e trabalhou no mercado financeiro, até resolver largar tudo e 

passar um ano na Itália estudando desenho e história da arte, quando foi sensibilizada pela modelagem 

em cerâmica. De volta ao Brasil, instalou o Atelier Muriqui na cidade de Ibiúna, seu atual local de 

trabalho e experimentação, que conta com um ponto de venda e showroom no centro de São Paulo, 

na Vila Madalena. Sua produção é voltada para o seletivo e exigente setor de restaurantes, cafés, bufês 

e chefs de cozinha, para quem geralmente desenvolve as peças de acordo com as necessidades 

específicas de cada um.  

 

Prêmios: 

2010 - Finalista do Prêmio Craft Design 

2009 - Finalista do Prêmio Design Museu da Casa Brasileira 

2008 - Finalista do Prêmio Craft Design 

2008 - 1º Prêmio do 20ª Salão Nacional de Cerâmica 

2006 - Menção honrosa no 19ª Salão Nacional de Cerâmica 

 

  

http://www.muriquiceramica.com.br/
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Atividades Realizadas 
O aperfeiçoamento foi organizado em dois módulos, sendo o primeiro presencial e o segundo por 

acompanhamento à distância. Nos dois momentos participaram a instrutora e equipe técnica com o 

grupo de artesãos. 

 

1. Planejamento das atividades  
Previamente ao início das reuniões, foi realizado o envio de peças e massa cerâmica do Cabo para 

experimentação da instrutora em São Paulo e realizadas videoconferências (Skype) entre o produtor 

executivo, monitor e assistente de produção com a instrutora para definição de necessidades e 

prioridades. 

 

 
Figura 3. Videoconferência de preparação entre equipe técnica e a instrutora 
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2. Apresentação aos participantes 
O primeiro módulo da oficina, presencial, teve início em 27 de agosto de 2016 com a apresentação da 

instrutora ao grupo de artesãos. Na ocasião, foi realizada uma escuta sobre os desejos e expectativas 

em relação ao projeto de aperfeiçoamento. A instrutora também foi apresentada à infraestrutura do 

Centro para conhecer o processo utilizado. 

 

 
Figura 4. Apresentação inicial da instrutora e da equipe técnica aos artesãos 

 

 
Figura 5. Reconhecimento da estrutura do Centro 
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3. Cerâmica e suas características 
De início, a instrutora pontuou as similitudes e diferenças entre a cerâmica do Cabo e do Atelier 

Muriqui. Apresentou algumas peças de sua linha de produtos e comparou com as peças do Cabo 

(enviadas anteriormente para São Paulo) queimadas em outra temperatura, mais elevada. A queima 

em patamares superiores conferiu outra aparência à cerâmica do Cabo, além de retrair ainda mais as 

dimensões das peças e tornou o resultado mais vítreo. Gisele aproveitou esta comparação para falar 

de forma simples como a cerâmica se comporta no nível microscópico, a relação entre a temperatura 

de queima, fechamento de poros e os efeitos estéticos, tanto na massa quanto nos esmaltes. 

 

Na imagem a seguir, as peças do conjunto “a” são as peças do Cabo, com suas diferentes configurações 

queimadas novamente, a uma temperatura de 1280°C; as peças do conjunto “b” são as produzidas 

pelo Muriqui. 

 

 
Figura 6. Produtos e testes em cerâmica, do Cabo e do Muriqui 

 

4. Modelagem 
Atendendo aos anseios do grupo, as orientações de modelagem se concentraram em duas formas de 

produção: elaboração de novos moldes de gesso para barbotina e modelagem manual a partir de 

placas. A modelagem manual livre e no torno de elevação foram pouco trabalhadas, uma vez que os 

praticantes destas modalidades já detêm maestria nas técnicas. 

 

A abertura de placas foi uma prática inicial que derivou em diversas opções. A partir da bola de barro 

envolta no tecido de algodão, pode ser aberta com o uso de um rolo, sem grudar na bancada de 
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trabalho. Uma vez que a placa esteja formada, pode ser trabalhada copiando a forma orgânica de 

outra peça, como uma luminária ou fruteira; ou explorando pequenas elevações para formar travessas 

e pratos. Também podem ser experimentadas as diferentes texturas, com o uso das ferramentas e 

carimbos. 

 

Uma observação constante no decorrer da atividade de modelagem foi a atenção com relação aos 

tempos da massa cerâmica. Para que seja possível modelar adequadamente, é preciso respeitar e 

reconhecer os diferentes momentos. A fase em que a placa pode ser aberta e tem elasticidade para ser 

conformada (“ponto de couro”); a etapa em que é possível corrigir pequenos defeitos; ou a etapa em 

que a peça, mesmo ainda com umidade e não queimada, não pode mais ser alterada (“ponto de 

osso”). 

 

 
Figura 7. Modelagem a partir de uma placa e uma fruteira existente  
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Figura 8. Placa com aplicação de texturas  

Na elaboração de fôrmas de gesso, a instrutora instigou os participantes a experimentar novas formas, 

explorando o universo ao redor. Os artesãos utilizaram frutas e verduras como base para trabalhar 

com as formas e texturas. 

 

 
Figura 9. Produtos e suas fôrmas: chuchu, abacaxi e mamão 

 

 
Figura 10. Detalhe com fôrma e textura de abacaxi   

 

 

5. Esmaltação 
A instrutora testou algumas formulações de esmaltes mais adequadas às temperaturas de queima 

disponíveis nos fornos do Centro de Artesanato e experimentou diferentes formas de aplicação do 

esmalte. Também foram experimentadas algumas misturas de óxidos e corantes à massa cerâmica, 

visando obter uma cerâmica colorida sem esmalte e efeitos de borda.  
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Figura 11. Aplicação de esmalte com aerógrafo e usando folhas como máscara de pintura  

 

 
Figura 12. Aplicação do esmalte com movimento, acompanhando a forma da peça  
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Figura 13. Instrutora repassando detalhes da formulação de esmaltes  

 

 
Figura 14. Resultados da massa colorida  
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Figura 15. Resultados de esmaltes  

 

 

6. Queima 
O Centro de Artesanato Arquiteto Wilson Campos Júnior dispõe atualmente de cinco fornos, sendo três 

elétricos e dois a gás natural. Foi estabelecida a lógica de utilizar os fornos a gás, de controle mais 

manual, para a primeira queima da argila (biscoito), uma vez que esta fase necessita de maior atenção 

em função das alterações físicas da cerâmica; e os fornos elétricos serão usados para a queima dos 

esmaltes, que necessitam de uma temperatura maior e o controle é automatizado pelo controlador do 

forno. 

 

Foram definidas temperaturas específicas para cada uma das duas massas cerâmicas utilizadas: a 

proveniente da jazida natural (utilizada para modelagem manual e no torno) e a resultante de refugo 

industrial da Roca (usada apenas com barbotina em moldes de gesso). Cada massa tem suas 

características distintas de queima. 

 

 
Figura 16. Avaliação da disposição de peças e mobília no forno  
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Algumas orientações foram transmitidas pela instrutora quanto a queima, como dispor as 

peças de forma a não desperdiçar espaço no forno e atentar para o seu correto resfriamento 

antes da abertura da porta, bem como do posicionamento das peças distantes da resistência 

(forno elétrico) ou do quebra-chama (forno à gás). 

 

7. Matérias-primas 
A instrutora também repassou algumas orientações sobre as características técnicas das 

matérias-primas, que podem ser usadas tanto na formulação de esmaltes quanto na etapa de 

modelagem ou como aditivo na massa cerâmica. 

  

Quartzo Quando utilizado na composição de esmaltes, ajuda a fechar os poros 

Caulim e talco  Deixam a massa de barbotina mais refratária 

Parafina ou cera de 

piso 

Servem para mascarar a peça para que o esmalte não se fixe onde for 

aplicada 

Óxidos minerais Conferem cores diversas ao esmalte-base transparente ou à massa 

cerâmica 

Corante cerâmico É a mistura de óxidos e aditivos feita industrialmente. Geralmente são mais 

estáveis, dando menos variação e efeitos durante a queima 

Cinzas Podem ser obtidas a partir da calcinação de um resíduo vegetal ou animal. 

Resultam em muito pouca quantidade e é trabalhosa de processar, pois 

precisa ser muito bem lavada e peneirada antes da calcinação 

Vinagre Agride a cerâmica em nível químico, podendo ser usada para juntar duas 

partes de uma peça quando em ponto de couro ou para corrigir 

imperfeições como furos e fissuras 

 

8. Ferramentas 
Durante sua apresentação, a instrutora trouxe seu conjunto de ferramentas e apresentou a 

forma que ela as utiliza. Na sequência, pediu que cada artesão fizesse o mesmo. O conjunto 

de ferramentas da instrutora e seus usos são apresentados a seguir: 
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Figura 17. Conjunto de ferramentas de Gisele  

 

 01 – Pinça | usada para mergulhar a peça no esmalte, minimizando marcas de dedos 

 02 – Pinceis | para aplicação de esmalte nas peças em pequenas quantidades 

 03 – Serra esmerilhada | utilizada como faca em diferentes formatos 

 04 – Arco de serra | para recortes na peça 

 05 – Texturas diversas, naturais ou industriais | podem servir como máscara para pintura ou 

como textura para marcar a peça 

 06 – Luvas | Para proteger as mãos e também proteger a peça da oleosidade da pele, que 

pode interferir na aplicação dos esmaltes 

 07 – Espumas | Com um estilete aquecido ou pirógrafo, pode ser deformado para resultar 

num carimbo para aplicação de esmalte, mesmo em superfícies não-planas 

 08 – Pera de borracha | usada para aplicação pontual de esmalte na peça 

 09 – Ralador | para dar acabamento rústico em peças ou desgastar alguma saliência 

indesejada 

 10 – Borracha | Com uma faca ou estilete, também pode converter-se em carimbo    
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Figura 18. Artesã experimentando a aplicação de esmalte com uso da pera de borracha  

 
9. Boas práticas 

Algumas recomendações de manutenção e organização também foram repassadas ao grupo de 

artesãos, visando a produção eficiente, redução de perdas e reforço da imagem do grupo: 

 Manter as ferramentas limpas e organizadas 

 Identificar os esmaltes preparados para orientar sua utilização posterior 

 Dispor de placas de gesso ou madeira para uso diário e tecido de algodão cru ou sarja para 

abrir massa 

 Guardar os tecidos enrolados, ao invés de dobrados, para não marcar 

 Para queima em alta temperatura, usar mobília refratária apropriada, de cordierita 

 Assinar todas as peças do Centro com um carimbo com a marca  

 Elaborar um novo mostruário de esmaltes para a temperatura definida 
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10. Vocabulário 
Para um melhor entendimento entre os participantes e a equipe técnica, foi feito um resumo dos 

termos utilizados no universo da cerâmica que são distintos entre o usado pelos artesãos do Cabo e o 

mais usual entre os ceramistas, principalmente da região sudeste do país. 

 

Termo usado no Cabo Termo usual entre ceramistas Características 

Ponto de deformação Ponto de Modelagem Estágio da peça bastante úmida, 

aceitando muitas interferências de forma 

Peça verde ou ponto 

de acabamento 

Ponto de Couro Estágio da peça com alguma umidade 

admitindo acabamentos, texturas e 

pequenas correções 

Ponto de queima Ponto de osso Estágio da peça seca, porém não 

queimada e em condições de ir ao forno; 

neste estado, a peça não pode mais 

sofrer alterações 

Biscoito Chacote Peça queimada sem esmalte 

Figura 19. Tabela de termos  

 

 

11. Acompanhamento 
Como continuidade da oficina, o segundo módulo foi de acompanhamento via internet das atividades 

passadas pela instrutora. Semanalmente, a equipe técnica se deslocava ao Centro de Artesanato 

Arquiteto Wilson Campos Júnior para acompanhar a evolução das atividades, dirimir dúvidas e auxiliar 

na implementação das melhorias propostas, bem como avaliar os resultados dos experimentos. Estas 

atividades eram acompanhadas também pela instrutora, através de videoconferência. 

 

 
Figura 20. Grupo de artesãos e equipe técnica em videoconferência com a instrutora  
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Relação dos participantes 
Ailton Sena de Melo Filho 

Ana Carolina dos Reis Silva 

Diego José Gomes 

Geisson Martins do Nascimento  

Hélio Ferreira de Paula  

José Antoniel da Conceição 

Jozelma Maria Alexandre dos Santos  

Laudemir Horário de Lima  

Maria Aparecida Brito Aciole 

Maria Cristina da Silva  

Mariza Henrique da Silva  

Severino Antônio de Lima  

Sônia Maria Mota  

Suely Maria de Santana  

Tibério César Macêdo Tabosa 

 

Cronograma dos encontros 
Módulo I – Repasse de técnicas – 56 horas 

Data  Carga horária 

26.julho 8 horas 

27.julho 8 horas 

28.julho 8 horas 

29.julho 8 horas 

30.julho 8 horas 

1.agosto 8 horas 

2.agosto 8 horas 

Módulo II – Acompanhamento das atividades – 72 horas 

10. agosto 8 horas 

18. agosto 8 horas 

23. agosto 8 horas 

24. agosto 8 horas 

5. setembro 8 horas 

13. setembro 8 horas 

20.setembro 8 horas 

27.setembro 8 horas 

14. outubro 8 horas 
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Material gráfico produzido 
Para divulgação e acompanhamento da oficina, foram produzidas as seguintes peças gráficas: 

 Banner de divulgação 

 Cartilha para apoio na fixação dos conteúdos 

 Certificado para os participantes 

 
Figura 21 – Banner afixado no local de realização das oficinas 

 

 
Figura 22 – Detalhe das assinaturas do banner  
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Figura 23 – Cartilha dos participantes 

 

Figura 24 – Amostra de páginas internas da cartilha e aplicação das marcas de incentivo 
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Figura 25 – Detalhe do certificado 

 

 
Figura 26 – Certificados dos participantes 
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Divulgação 
Como parte da divulgação das ações empreendidas, a realização da Oficina foi noticiada nas redes 

sociais do Laboratório O Imaginário e da Cerâmica do Cabo. As publicações foram associadas com os 

marcadores de artesanato, cerâmica, além dos agentes envolvidos, como O Imaginário, Atelier 

Muriqui, Governo do Estado e Secretaria de Cultura/Fundarpe. 

 

 
Figura 27 – Página do Facebook da Cerâmica do Cabo 
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Figura 28 – Algumas das publicações no Facebook 

 

 

 
Figura 29 – Página do Instagram da Cerâmica do Cabo 
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Figura 30 – Uma das publicações no Instagram 

 

Após a realização do primeiro módulo, os artesãos foram convidados a gravar pequenos depoimentos 

das impressões sobre o curso e como iriam incorporar os conhecimentos aprendidos à prática 

cotidiana. 

 

 
Figura 31 – Gravação dos depoimentos dos artesãos 

 

Os vídeos foram publicados semanalmente no Facebook e os links figuram abaixo: 

 

 Diego | https://www.facebook.com/oimaginariolab/videos/1195341017153943/ 

 Cristina | https://www.facebook.com/oimaginariolab/videos/1217317868289591/ 

 Mariza | https://www.facebook.com/oimaginariolab/videos/1224401677581210/ 

 Antoniel | https://www.facebook.com/oimaginariolab/videos/1232424406778937/ 

 DeMelo |https://www.facebook.com/oimaginariolab/videos/1253701024651275/ 

 Nena | https://www.facebook.com/oimaginariolab/videos/1256856574335720/ 

 Gisele | https://www.facebook.com/oimaginariolab/videos/1263082907046420/ 
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Acessibilidade  
Durante a realização do aperfeiçoamento, foram empreendidas atenção e cuidado para com os 

artesãos Sônia (deficiência visual adquirida) e Gueumarino (deficiência auditiva adquirida), objetivando 

incluí-los nas atividades, adequando as ferramentas didáticas e dedicando um tempo diferenciado para 

o acompanhamento. 

 

Por se tratar de uma abordagem eminentemente prática, o principal sentido trabalhado foi o tato, 

sentido que ambos os artesãos exercem habilidosamente. Para a exibição de referências visuais e 

vídeos, foi utilizada a leitura e descrição das imagens, além da tradução simultânea no caso de um 

vídeo exibido em inglês.  

 

 
Figura 32 – Instrutora apresentando o processo de modelagem à artesã Sônia 
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Encerramento 
A certificação da Oficina tinha como pré-requisitos que os participantes comparecessem aos 

encontros, executassem as atividades solicitadas e que tivessem frequência mínima de 80% da carga 

horária prevista. Ao término do último encontro, foi realizada a entrega dos certificados e cartilhas aos 

participantes. Houve uma pequena confraternização dos artesãos e equipe técnica, com a presença via 

Skype da instrutora. 

 
Figura 33. Entrega dos certificados aos participantes 

 

 
Figura 34. Lanche de confraternização no encerramento da oficina 
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Figura 35. Participantes com seus certificados e cartilhas 

 

 
Figura 36. Placa simbólica, com a assinatura de todos os participantes gravadas em cerâmica 
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Figura 37. Participantes e a instrutora, via Skype 

 

 

Avaliação da oficina 
Ao término da oficina, os participantes avaliaram sua realização por meio de um formulário, acerca de 

diversos aspectos da realização do projeto. 
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Figura 38. Formulário de avaliação 
 

A seguir, são apresentados os resultados da avaliação, de acordo com as perguntas constantes do 

formulário de avaliação. Foram registrados 13 questionários; cada unidade nos gráficos abaixo 

representa uma resposta; alguns quadros não foram preenchidos na totalidade, o que pode resultar 

em quantidade inferiores à 13.  

 

Entre a sua expectativa para esta Oficina e o conteúdo trabalhado, como você avalia? 

      

      

A dinâmica utilizada envolveu e manteve o interesse dos participantes? 

    

  

0 2 4 6 8 10

Abaixo da expectativa

Cumpriu o esperado

Expectativa Superada

 -  2  4  6  8  10

Não

Parcialmente

Sim



 

 

                 
 

29 

 

Qual a utilidade de cada assunto tratado para a melhoria da sua produção? 

 
        

Como você avalia a instrutora e os monitores? 

 
      

  

0 2 4 6 8 10 12

Esmaltação

Queima

Modelagem

Beneficiamento

Ferramentas

Muito Mediano Pouca Irrelevante

0 2 4 6 8 10 12

Interação com o grupo

Carga horária

Organização

Conhecimento do público

Facilidade de comunicação

Domínio do conteúdo

Muito bom Bom Regular Insuficiente
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Como você avalia o acompanhamento à distância? 

      

Escreva uma frase que descreva o que esta oficina significou para você 

 Interessante e enriquecedora, a troca de conhecimento. Além de 

proporcionar novas experiências e estimular o grupo a continuar inovando 

Geisson 

 

 Melhoria no conhecimento em relação ao barro e o cuidado necessário 

entre a modelagem e queima para uma qualidade melhor do produto final 

Cristina 

 

 Para mim foi gratificante, mesmo sem enxergar, fiquei feliz em participar 

desta oficina 

Sônia 

 

 

Que oportunidades de melhoria você identifica para esta Oficina? 

 

Dentre os pontos mais citados, destaca-se: 

 Ter mais tempo para realização da oficina. 

 Repetir o curso 

 Mais tempo sobre a parte de esmaltes 

  

 -  2  4  6  8  10  12

Desnecessário

Complementar

Necessário
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Conclusões 
O conhecimento prático sobre cerâmica e sua extrema habilidade de comunicação e no trato com os 

artesãos, trouxe credibilidade à instrutora. A interação com os ceramistas funcionou muito bem, uma 

vez que instrutora e artesãos compartilham a mesma atividade laboral, conhecem as dificuldades do 

processo e respeitam suas experiências. Como cada localidade tem sua massa, seu forno, seus 

esmaltes, suas formas, etc, esta diversidade compartilhada favorece novos aprendizados. 

 

Quanto à realização do curso, a avaliação pelos participantes foi bastante positiva, o que estimula a 

ideia de fazer novas edições desta capacitação técnica para os artesãos. 

 

 
Figura 39 – Grupo de ceramistas do Centro de Artesanato Arquiteto Wilson Campos Júnior e equipe técnica do 

projeto 

 


