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RESUMO: A tradicionalidade do ofício artesanal revela a identidade histórica e cultural de uma comunidade, 

levando a refletir aspectos para o desenvolvimento local. Nessa perspectiva, os ensinamentos da aprendizagem 

artesanal e a relação com a educação apresentam práticas que permitem integrar o componente escolar com as 

vivências e a realidade local. Assim, o objetivo desta pesquisa propõe identificar a atividade artesanal como uma 

prática pedagógica que contribui para a educação empreendedora. A metodologia adotada neste relato de 

experiência parte da pesquisa documental por meio de registros pessoais, conversas com as artesãs, docentes e a 

observação participante realizada por um dos pesquisadores durante algumas atividades de campo promovidas 

pela escola juntamente com as artesãs no espaço de produção das peças. Os resultados parciais evidenciaram 

possibilidades de desenvolver atividades da educação empreendedora, seja pelo estímulo de habilidades ou pela 

gestão que ocorre desde o processo produtivo das peças até a negociação com os clientes. 
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1. Introdução  

A atividade artesanal utilizada como prática pedagógica contribui para a construção de 

experiências em que os estudantes possam aprender os aspectos histórico e cultural de sua 

região, contribuindo para uma aprendizagem significativa, uma vez que o contexto é 

representativo para os estudantes, o que contribui para o estímulo de habilidades durante o 

desenvolvimento da atividade (BRASIL, 2018).  

As peças artesanais são aquelas produzidas manualmente, cuja matéria-prima está 

presente no ambiente em que ocorre o ofício artesanal, levando a artesã a explorar a sua 

habilidade criativa para modular as peças (BORGES, 1970). Essas habilidades estimulam os 

sentidos (tato, olfato, paladar, visão e audição) da artesã e a relação que ela possui com o 

ambiente (LOWENFEL; BRITTAIN, 1970). Conforme apresenta Lima (2012), a relação das 

artesãs da comunidade de Candeal (Cônego Marinho, Minas Gerais) com o barro representa a 

identidade cultural da comunidade, posto que as peças de barro carregam histórias, crenças, 

experiências, modos de aprendizagem e a continuidade de um ensino perpassado por gerações, 

o que reforça o protagonismo das artesãs “(...) como guardiãs das memórias das histórias, dos 

saberes e dos fazeres locais (LIMA, 2012, p. 109).”  

Considerando a importância do artesanato para a cultura local, é possível estabelecer 

um vínculo entre o espaço de produção que as artesãs utilizam para as peças de barro e as 

escolas situadas no município, no que tange a promoção de experiências para o aprendizado. 



 

Ao aproximar a escola das vivências e do contexto histórico e cultural promovido pelo 

artesanato na comunidade, os estudantes ampliam seus conhecimentos e conseguem 

compatibilizá-los a sua realidade local.  

O modelo de ensino que abarca os interesses dos estudantes e de toda a comunidade 

(docentes, família, sociedade etc.)  abrange questões sociais e econômicas, com a finalidade de 

estabelecer valores e objetivos para a prática de uma educação voltada ao empreendedorismo e 

formadora de sujeitos participantes, levando a uma clareza sobre os métodos de aprendizagem 

que levam a compreender como os estudantes aprendem (FAYOL, 2013). Esse modelo permite 

ainda compartilhar conhecimento e informação acerca das tendências que ocorrem no ambiente 

externo da instituição de ensino (HANDAYATI et al., 2020).  

Assim, esta pesquisa apresenta como objetivo identificar a atividade artesanal como 

uma prática pedagógica que contribui para a educação empreendedora. Na perspectiva de uma 

educação para o empreendedorismo, a educação empreendedora representa uma tendência para 

práticas de gestão, inovação, criatividade, autoestima e disciplina para o processo de ensino-

aprendizagem (IWU, 2021).  

De certo, a relação da atividade artesanal representa uma dinâmica pedagógica que 

proporciona uma aproximação entre o ambiente de ensino com a comunidade, posto que o 

contato com a prática cultural valoriza os saberes locais e permite um ensino significativo para 

os estudantes que estão inseridos no contexto do ofício artesanal. Para Freire (2019), o processo 

de ensino-aprendizagem é oportuno para o desenvolvimento de estratégias de ensino e contribui 

para uma educação dialogada com a realidade, perfazendo os componentes curriculares. 

2. Contexto e aprendizagens 

Consoante as práticas significativas por meio da aprendizagem do ofício artesanal que 

contribui para a transformação social dos sujeitos, a realização deste relato de experiência 

adotou como recurso metodológico a pesquisa documental, com a utilização de documentos 

fornecidos pelas artesãs, por alguns docentes que realizaram ações pedagógicas no espaço de 

produção das artesãs. Posto isso, adota-se também a pesquisa oral como uma técnica que 

possibilita recontar histórias a partir de registros documentais, pessoais e conversas com os 

sujeitos que fazem parte do espaço pesquisado (THOMPSON, 1978; PINSKY, 2008). Como 

método, foi realizado a observação participante, sendo essa realizada por um dos pesquisadores, 



 

que está inserido no campo de estudo e pela relação que ele possui com as artesãs (CORREIA, 

2009), o que contribui para um relato mais detalhado da experiência. 

A partir de relatos e registros fotográficos, a partir de 1950, é possível constatar que as 

primeiras louças, assim denominadas na época, eram produzidas no quintal das casas das artesãs 

da comunidade (LIMA, 2012). Localizada a cerca de 10 km do munícipio de Cônego Marinho 

– MG, a Olaria está situada na comunidade rural de Candeal. 

Atualmente, as peças de barro, antes conhecidas como louças, são produzidas em um 

espaço próprio, onde também ocorre o armazenamento e exposição das peças e a 

comercialização (LIMA, 2012). 

Conforme a apresentação do ambiente de produção das peças de barro, algumas 

atividades de campo foram realizadas entre docentes da escola estadual da comunidade, 

juntamente com as artesãs para que elas pudessem compartilhar suas vivências e saberes 

advindos de sua experiência com a atividade artesanal, o que permite aos estudantes uma 

relação com a história e a cultura local.  

Em algumas dessas atividades de campo presenciadas pelo pesquisador, houve uma 

concentração nas visitas de estudantes do ensino fundamental ao Centro Cultural Oleiras do 

Candeal – galpão – para acompanhar como ocorre o processo de criação das peças de barro. 

Dessa maneira, a relação das artesãs com o barro reverbera o conhecimento, a experiência, a 

afinidade com o fazer artesanal e as práticas inovadoras diante de limitações que possam surgir 

durante a produção (MILLS, 2009; LADKIN, 2012).  

A presença dos estudantes no galpão fortalece práticas que visam aproximar a 

comunidade das estratégias pedagógicas significativas para o ambiente de ensino. Conforme a 

observação durante a visita ao galpão, as artesãs demonstraram satisfação pela interação e os 

questionamentos acerca do ofício e das habilidades durante o processo de produção. Cabe 

destacar que moldar o barro ocorre pelas etapas de: extração da matéria-prima (barro); quebra 

do barro; peneiração do barro quebrado; modelagem; pintura com o tauá (barro vermelho que 

diluído na água é utilizado como tinta); acabamento final com a queima das peças; e 

armazenamento para a comercialização. 

A relação promovida com a visita dos estudantes ao galpão e, posteriormente, com a 

experiência em produzir uma peça de barro permite entender que “modelar é sentir com o corpo, 

e essa relação do educando com o barro provocou a educação do sensível, que ainda precisa ser 



 

ampliada nos espaços educativos para que o saber sensível e o inteligível estejam incorporados 

na vida dos educandos” (DIEHL, 2006, p. 15), de modo que essa vivência possa revelar como 

o estudante compreende o ambiente ao seu entorno (CHIESA, 2004). 

As experiências proporcionadas pela visita ao galpão evidenciam tendências a serem 

analisadas sob a lente da educação empreendedora, principalmente ao destacar habilidades de 

gestão, criatividade, cooperatividade, capacidade de inovação, dinamismo, disciplina, riscos 

(VALE, 2014; ARAÚJO; DAVEL, 2018; IWU, 2021), contribuindo para práticas afins de uma 

educação voltada para o ensino do empreendedorismo e de habilidades a serem apropriadas 

pelos estudantes (FAYOLLE, 2013). 

Sob essa perspectiva, a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) destaca a 

importância de práticas voltadas para o empreendedorismo, contribuindo para a formação de 

sujeitos participativos na sociedade e com habilidades que podem ser utilizadas para a 

empregabilidade (BRASIL, 2018). 

3. Considerações finais 

Considerando a oportunidade da observação participante para relatar essa experiência a 

partir de atividades de campo –a visita ao galpão, roda de conversa sobre as vivências da 

aprendizagem do ofício artesanal, inclusive a geração de renda e a criatividade ao utilizar os 

recursos disponíveis na natureza (cabaça, casca de cana, semente olho de boi etc.), reutilização 

de utensílios domésticos (talheres quebrados) como ferramentas que compõem o processo 

produtivo – o estudo apresenta possibilidades para a construção de propostas para a educação 

empreendedora na composição dos planos de ensino desenvolvidos pelos docentes. 

O processo produtivo das peças de barro reverbera aspectos cultural e econômico para 

a manutenção da atividade na comunidade, que utilizam das vendas das peças para 

complementar o orçamento familiar, sendo que para algumas artesãs, essa é a principal fonte 

de renda. 

Sob a perspectiva do empreendedorismo, a criatividade, a inovação no processo de 

produção, a precificação, a negociação das peças, o compromisso, a responsabilidade para 

entregar uma peça diferenciada, os riscos e a gestão empreendida, reforçam a presença do 

empreendedorismo no espaço de produção e características afins à educação empreendedora 

que podem ser desenvolvidas com os estudantes por meio de estratégias pedagógicas ativas que 

integram o currículo de ensino com práticas formativas e voltadas para a realidade local. 



 

Por fim, o diferencial das peças de barro concentra-se no processo manual que é 

resultado da criatividade, da experiência e da inspiração de sua criadora, que se dedica para 

entregar peças que refletem a sua história e os anseios de fortalecer a identidade cultural e 

promover o desenvolvimento local. 

 

REFERÊNCIAS  

LADKIN, D.; TAYLOR, S.; STATLER, M. The Ethical Possibilites of Managing as a Craft 

Discipline. Academy of Management Annual Meeting, Proceedings, 2012. 

MILLS, C. W. Sobre o Artesanato Intelectual e Outros Ensaios. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 

CHIESA, Regina Fiorezzi. O diálogo com o barro: o encontro com o criativo. São Paulo: Casa 

do Psicólogo, 2004. 

DIEHL, Viviane. A educação do sensível: modelando o barro e (re)significando o corpo. 2006. 

Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade de Passo Fundo, Passo Fundo, 2006. 

LIMA, Ricardo Gomes. O Povo do Candeal: Caminhos da louça de barro. 1 ed. Rio de Janeiro: 

Aeroplano, 2012. 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. 

BORGES, Adélia. Design + Artesanato. O caminho brasileiro. São Paulo: terceiro nome, 

2011. Disponível em: https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/4583/5/Tese%20-

%20Geruza%20Silva%20de%20Oliveira%20Vieira%20-%202014.pdf, acesso dia 25 de 

AGOSTO de 2022. 

FAYOLLE, Alain. Personal views on the future of entrepreneurship education. 

Entrepreneurship & Regional Development, 2013. Vol. 25, Nos. 7–8, 692–701. 

LOWENFELD, Viktor; BRITTAIN, W. Lambert. Desenvolvimento da capacidade criadora. 

São Paulo: Mestre Jou, 1970. 

HANDAYATI, Puji; WULANDARI, Dwi; SOETJIPTO, Budi Eko; WIBOWO, Agus; 

NARMADITYA, Bagus Shandy. Does entrepreneurship education promote vocational 

students’ entrepreneurial mindset? Heliyon. Volume 6. Issue 11. E05426, 2020. 

IWU, Chux Gervase. Entrepreneurship education, curriculum and lecturer-competency as 

antecedents of student entrepreneurial intention. The International Journal of Management 

Education, v. 19, n. 1, 2021. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 58ª ed. 

Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2019. 

PINSK, Carla Bassanezi. Fontes Históricas. 2 ed.  São Paulo: Contexto, 2008. 

THOMPSON, P. A. voz do passado – História Oral. 2. edição. São Paulo: Paz e Terra, 1998. 

CORREIA, M. da C. B. A observação participante enquanto técnica de investigação. Pensar 

Enfermagem. Vol. 13. Nº 2, 30-36, 2009. 

VALE, Gláucia Maria Vasconcellos. Empreendedor: Origens, Concepções Teóricas, Dispersão 

e Integração. RAC, Rio de Janeiro, v. 18, n. 6, p. 874-891, nov./dez. 2014. 

ARAUJO, Gracyanne Freire de; DAVEL, Eduardo. Educação Empreendedora, Experiência e 

John Dewey. Revista Pensamento Contemporâneo em Administração, vol. 12, núm. 4, pp. 

1-16, 2018. 

https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/4583/5/Tese%20-%20Geruza%20Silva%20de%20Oliveira%20Vieira%20-%202014.pdf
https://repositorio.bc.ufg.br/tede/bitstream/tede/4583/5/Tese%20-%20Geruza%20Silva%20de%20Oliveira%20Vieira%20-%202014.pdf

