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Do Barro a Arte 2
Venha com a gente imergir na cultura de Minas Gerais. Nosso destino será o Vale do
Jequitinhonha. Uma região de contrastes, onde a pobreza gerada pela seca e pela falta de
empregos convive com uma rica cultura e um forte capital social. Celeiro inventivo e artístico do
estado, o Vale é berço de uma forte tradição de artesanato feito em cerâmica.
Mas antes de chegar lá, faremos uma parada em Diamantina, para conhecer de perto um pedaço
da história que marcou Minas Gerais e o Brasil durante o Ciclo do Ouro.
Embarque conosco nesse mergulho na arte da cerâmica e no convívio genuíno e amoroso com
as artesãs do barro e da vida!
Itinerário







Dia 1: Saída de Belo Horizonte com destino a cidade de Diamantina. City Tour e pernoite
em Diamantina.
Dia 2: Saída de Diamantina com destino à Comunidade de Campo Buriti, município de
Turmalina. Tarde: Trilha do Barreiro [Café da Manhã, Almoço e Jantar]
Dia 3: Oficina de modelagem em cerâmica junto às artesãs e visita a comunidade de
Campo Alegre [Café da Manhã, Almoço e Jantar]
Dia 4: Oficina de pintura das peças modeladas, visita a associação das artesãs de Campo
Buriti e Cerimônia de Queima [Café da Manhã, Almoço e Jantar]
Dia 5: Manhã com oficinas de comidas típicas mineiras na comunidade e retorno com
pernoite para a cidade de Diamantina [Café da Manhã e Almoço]
Dia 6: Retorno para Belo Horizonte [Café da Manhã]

Destaques







Cidade histórica
Receptivo familiar
Gastronomia mineira
Oficinas de cerâmica
Artesanato
Vivência nas comunidades

Vivejar
Rua Sousa Ramos, 311 – São Paulo, SP - Brazil.
+55 11 3031-3034 / contato@vivejar.com.br
www.vivejar.com.br

Vivejar
Do Barro a Arte
6 dias/ 5 noites

Itinerário Dia a Dia

Dia 1: Saída de Belo Horizonte com destino a cidade de Turmalina
Visitando: Diamantina
Logo cedo sairemos de Belo Horizonte com destino a Diamantina, considerada pela Unesco
como Patrimônio Cultural da Humanidade. É uma das principais cidades históricas do Brasil,
onde um simples passeio pelas ruas e casarios proporciona uma viagem ao Brasil Colonial.
 Refeições: Não inclusas


Hospedagem: Pernoite na Pousada “Pouso da Chica” ou similar

Dia 2: Saída de Diamantina com destino a Campo Buriti/ Trilha do Barreiro
Visitando: A comunidade da Campo Buriti
Logo após o café, partimos para Turmalina com destino à comunidade de Campo Buriti. O tempo
de viagem é de aproximadamente 4 horas. Chegando lá, seremos recebidos por nossas anfitriãs
mestres ceramistas. Após o almoço faremos a trilha para conhecer os caminhos para a retirada
do barro que dão vida a arte do Vale. Momento de conhecer as jovens lideranças comunitárias,
aproveitando a bela paisagem do sertão mineiro. Pela noite, poderemos trocar as primeiras
experiências e partilhar de um delicioso Jantar.


Refeições: Café da Manhã, Almoço e Jantar



Hospedagem: Nos receptivos familiares das anfitriãs
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Dia 3: Oficina de modelagem em cerâmica & Visita a Campo Alegre
Visitando: Comunidade de Campo Alegre
Após um café da manhã, é hora de botar a mão na massa: As artesãs ensinam como socar e
peneirar o barro, antes de misturá-lo à água e modelar conforme a imaginação permitir. À tarde,
seguiremos para a Comunidade de Campo Alegre, povoado com mais de 80 artesãos, onde
visitaremos o pequeno museu comunitário e o galpão de exposição de peças.


Refeições: Café da Manhã, Almoço e Jantar



Hospedagem: Nos receptivos familiares das anfitriãs

Dia 4: Oficina de Pintura, Visita à Associação de Coqueiro Campo & Cerimônia da Queima
Visitando: Campo Buriti
Após o café da manhã, vamos aprender a magia de transformações cromáticas através dos
pigmentos naturais servindo como base de oleio. Pela tarde, visitaremos a associação de artesãs
de Coqueiro Campo. Por fim, a noite teremos um dos momentos mais especiais da viagem: a
Cerimônia de queima! Hora de juntarmos as peças produzidas para queimar no forno a lenha e
celebrar! Tudo acompanhado de moda de viola e um jantar com quitutes mineiros!


Refeições: Café da Manhã, Almoço e Jantar



Hospedagem: Nos receptivos familiares das anfitriãs
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Dia 5: Saída de Campo Buriti com destino a Diamantina
Visitando: Campo Buriti e Diamantina
Iniciaremos a manhã com um delicioso café da manhã na casa de uma das mestres ceramistas
mais consagradas da região: Zezinha. Lá, faremos um bate papo e visita ao seu belíssimo jardim
de cerâmicas que é um museu a céu aberto. Logo após, ainda pela manhã, colocaremos a mão
na massa de um modo diferente: oficina de Doce de Leite ou Biscoito.
Após o almoço, chegou a hora de se despedir de Campo Buriti e de nossas encantadoras
anfitriãs. Levaremos nossas peças produzidas, como lembrança dessa vivência. Seguimos para
Diamantina pela noite teremos mais uma oportunidade de conhecer os encantos dessa incrível
cidade histórica.


Refeições: Café da Manhã e Almoço



Hospedagem: Pernoite na Pousada “Pouso da Chica” ou similar

Dia 6: Saída de Diamantina com destino a Belo Horizonte
Após o café da manhã, seguimos para Belo Horizonte, vamos pelo caminho trocando
impressões, assistindo um bom filme ou simplesmente descansando. Chegando à capital do
estado de Minas Gerais, o ponto final da nossa jornada será o Aeroporto de Confins, seu hotel
ou a Praça da Liberdade.


Refeições: Café da Manhã

Melhores épocas para viajar: todas as épocas do ano.
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Acomodações
Diamantina – Pousada Pouso da Chica ou similar

Campo Buriti – Receptivos familiares
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