
ARTESANATO DE BARRO E CULTURA

Escrito por Úrsula Leite

Indígena moldando o barro para 
fabricação de jarro. Foto: Pixabay.

E se essa massa for o barro 

e a lama, aí sim as crianças 

adoram não é mesmo? 

Venha conhecer um pouco 

da origem da arte com barro 

e se encantar com a beleza 

dessa arte que carrega 

muitas memórias.

A arte no barro é muito 

antiga. O barro é utilizado 

por alguns povos indígenas 

há muito tempo. As mulheres 

indígenas usam o barro para 

fazerem bonecos para seus 

filhos, ou para produzirem 

utensílios como tigelas 

e potes, que depois de 

modelados, eram pintados 

com cores fortes inspiradas 

na natureza.

Quem não gosta de brincar de massinha de modelar? 
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Portal de entrada do bairro Alto do Moura em Caruaru-PE. Foto: Wikipedia.

Essa arte está muito presente na 

região Norte e Nordeste do Brasil. 

Também podemos encontrar nos 

grandes centros urbanos. Em São 

Paulo existem pessoas que vieram 

dessas regiões e vão ter boas 

lembranças do que estamos falando.

Em Pernambuco existe uma 

cidade chamada Caruaru, onde o 

artesanato com barro é muito famoso, 

principalmente no bairro Alto do 

Moura. A arte com barro é passada de 

geração para geração, cada artesão 

passa suas técnicas de modelar o 

barro aos seus filhos e familiares.

Existem muitos artistas importantes 

que modelam o barro e o 

transformam em lindas obras de arte.

Mas quero falar um pouco sobre 

Mestre Vitalino, que é considerado 

um dos maiores artistas da história da 

arte do barro no Brasil e morava no 

Alto do Moura. Nessa cidade, a antiga 

casa do artesão foi transformada em 

museu, com exposição permanente 

de suas obras e história de vida.

Museu Casa do Mestre Vitalino. Foto: Nathalia Verony.
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Mestre Vitalino (1909-

1963) era filho de lavrador 

e sua mãe era artesã, fazia 

panelas de barro para 

vender na feira de Caruaru. 

Desde de pequeno, 

ele gostava de brincar 

com os restos de barro, 

fazendo animais.

Ele viveu no Alto do Moura 

fazendo bonecos que 

mostram a vida cotidiana 

das pessoas e ensinou sua 

arte para seus filhos.

As artes dele ganharam o 

mundo e as obras podem 

ser encontradas em diversos 

museus, como no Rio de 

Janeiro, ou até no Museu do 

Louvre, em Paris, na França.

Você também pode 
brincar com o barro e 
construir suas próprias 
obras de arte! 
A argila é muito usada 

para isso. Ela é como uma 

massinha natural, que seca 

e endurece, com o tempo, 

virando um objeto lindo que 

você pode pintar.

Essa é uma escultura de barro feita pelo Mestre 
Vitalino. As formas inspiram artistas, em Caruaru.

Pergunte a um adulto se ele conhece alguma história sobre o barro, ou 
se ele brincava com barro quando criança. Se ele disser que não, então 

conte você mesmo o que acabou de conhecer!

Você sabia que a maioria das frutas nascem e amadurecem somente em alguns meses do ano? Podemos encontrar 

frutas que são produzidas em estufas, mas as frutas de produção natural costumam ser mais frescas e nutritivas, além 

de serem vendidas com valor mais barato.

FRUTAS DA ESTAÇÃO

ABACATE MORANGO MARACUJÁ MAÇÃ GOIABA TANGERINA
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21 de junho – início do inverno
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